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Silva MAS. Efeitos da intervenção treinamento, avaliação e registro 

sistematizado no controle da dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca.  

[dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo; 2007. 

RESUMO 

Trata-se de um ensaio clínico com três Grupos. Avaliaram-se os efeitos da 
intervenção “Treinamento, Avaliação e Registro Sistematizado de Dor” sobre 
a intensidade da dor, o consumo suplementar de morfina, o tratamento de 
efeitos colaterais e a satisfação com a analgesia dos doentes, no pós-
operatório de cirurgia cardíaca. Foram estudados 182 doentes, no Grupo I 
(GI, N=55), Grupo II (GII, N=66) e Grupo III (GIII, N=61). Todos receberam a 
mesma orientação pré-operatória e submeteram-se ao mesmo protocolo 
medicamentoso para o controle de dor e dos efeitos colaterais. No GI a 
equipe de enfermagem não recebeu Treinamento e realizou a avaliação da 
dor conforme rotina da instituição. Nos GII e GIII toda a equipe de 
enfermagem participou do Curso de Capacitação Sobre a Dor e Seu 
Controle (Treinamento). No GII a equipe de enfermagem utilizou a Ficha 
Sistematizada sobre Dor e seu Controle, a cada duas horas. No GIII a 
equipe de enfermagem não utilizou esta Ficha. Os doentes dos três Grupos 
também foram avaliados pela pesquisadora nas primeiras 30 horas, a cada 6 
horas (6 Momentos). Os resultados foram analisados pelos testes de 
Kruskal-Wallis, Dunn, Friedman, Qui-quadrado e Verossimilhança. O nível 
de significância adotado foi de 5%. Os Grupos foram semelhantes quanto à 
idade, sexo, escolaridade, tipo de cirurgia, tipo de dreno e estado físico. A 
dor ao repouso e à tosse foi menos intensa no GII. Ao repouso observou-se 
diferença no Momento 2 (p=0,012) e à tosse, nos Momentos 2, 3, 4 e 6 
(p=0,021, p=0,005, p=0,048 e p=0,001, respectivamente). Na dor à 
inspiração profunda não houve diferença intergrupos. No GII observou-se 
maior uso de morfina suplementar (p=0,002), maior número de doentes 
recebendo morfina (p=0,002) e maior média na relação dose de 
morfina/doente (p=0,022). O GI foi o que menos recebeu antiemético 
(p=0,019, Momento 2) mas teve a maior ocorrência de náusea e vômito 
(p=0,032, Momento 6). Prurido ocorreu somente uma vez e não houve 
depressão respiratória. A satisfação com a analgesia foi mais elevada no GII 
nos Momentos 2 e 3 (p=0,001 e p=0,012). O Treinamento associado à Ficha 
Sistematizada sobre a Dor e seu Controle incitou os enfermeiros a intervirem 
mais vezes para o ajuste da analgesia, melhorou o controle da dor e a 
satisfação dos doentes com a analgesia. Mostrou-se a melhor opção para o 
controle da dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca.  
 

Descritores: manejo dor, manejo, analgésicos, analgesia opióide, efeitos 
colaterais, enfermeiros, educação, programa educação, avaliação diária dor, 
mensuração dor, documentação, conhecimento dor. 



Silva MAS. Effects of the systematized intervention, training, 
assessment and registration, in the manegement of post-operative pain 
following cardiac surgery. [MD]. São Paulo: Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo; 2007. 

SUMMARY 

This paper reports on a clinical trial with three Groups. The effects of the 
intervention “Training, Assessment and Registration of Pain” on pain 
intensity, supplementary consumption of morphine, treatment of side effects, 
and satisfaction with analgesia among patients in post-operative cardiac 
surgery.  The sample were studied 182 patients, in Group I (GI, N=55), 
Group II (GII, N=66) and Group III (GIII, N=61). All received the same pre-
operative guidelines and submitted themselves to the same medication 
protocol for the control of pain and its side effects. In GI, the nursing team did 
not receive the Training, and carried out the pain assessment according to 
the routine practice of the institution. In GII and GIII, all the nursing team took 
part in the Curso de Capacitação Sobre a Dor e Seu Controle (Training 
Course on Pain and its Control). In GII the nursing team used the Ficha 
Sistematizada sobre Dor e seu Controle (Systematized Record of Pain and 
its Control) every two hours. In GIII the nursing team did not use this Record. 
The patients in the three Groups were assessed by the researcher every 6 
hours, for the first 30 hours (6 separate moments). The results were analyzed 
by the Kruskal-Wallis, Dunn, Friedman, Qui-quadrado and Verossimilhança 
tests. The level of significance adopted was 5%. The Groups were similar, in 
terms of age, sex, level of education, type of surgery, type of drainage and 
physical state. The pain in rest and when coughing were less intense in GII. 
For pain in rest, a difference was observed in Moment 2 (p=0.012) and when 
coughing, in Moments 2, 3, 4 and 6 (p=0.021, p=0.005, p=0.048 and 
p=0.001, respectively). For pain on deep inspiration, there was no difference 
between the groups. In GII, greater use of supplementary morphine was 
observed (p=0.002), with a higher number of patients receiving morphine 
(p=0.002), and a higher average ratio of morphine dose to patient (p=0.022). 
GI was the group which received the least antiemetic (p=0.019, Moment 2) 
but had the highest occurrence of nausea and vomiting (p=0,032, Moment 6). 
Pruritis occurred only once, and there was no respiratory depression. 
Satisfaction with the analgesia was higher in GII in Moments 2 and 3 
(p=0.001 and p=0.012). The Training, together with the Systematized Record 
of Pain and its Control led the nurses to intervene more often in adjusting the 
analgesia, which improved the pain control and the satisfaction of the 
patients with the analgesia. This proved to be the best option for the control 
of post-operative pain following cardiac surgery.  
 

Key Words: pain management, management, analgesics, nurses, education, 
daily pain assessment, pain measurement, documentation, education 
program, pain knowledge, opioid analgesia, side effects. 



LISTA DE TABELA 

Tabela 1 - Distribuição do total de profissionais de enfermagem da Unidade de 
Terapia Intensiva Cirúrgica (UTI-C), de acordo com a participação no 
Curso de Capacitação sobre Dor e seu Controle.. ...................................... 49 

Tabela 2 - Distribuição do total de profissionais de enfermagem, de acordo com 
a participação nos Grupos do estudo........................................................... 50 

Tabela 3 - Características sócio-demográficas dos doentes do Grupo I, Grupo II 
e Grupo III..................................................................................................... 51 

Tabela 4 - Comparações intergrupos da intensidade de dor (0-10) ao repouso, 
nos três Grupos, nos seis momentos........................................................... 53 

Tabela 5 - Comparações da intensidade da dor (0-10) ao repouso, nos seis 
Momentos e em cada Grupo, segundo o Teste de Friedman. .................... 55 

Tabela 6 - Comparações intergrupos de intensidade de dor (0-10) à inspiração 
profunda, nos seis Momentos.. .................................................................... 56 

Tabela 7- Comparações intragrupo de intensidade de dor (0-10) à inspiração 
profunda, nos seis Momentos e em cada Grupo, segundo Teste de 
Friedman.. .................................................................................................... 58 

Tabela 8 - Comparações intergrupos de intensidade de dor (0-10) à tosse, nos 
seis Momentos. . .......................................................................................... 59 

Tabela 9 - Comparações intragrupo de intensidade de dor (0-10) à tosse, nos 
seis Momentos e em cada Grupo, segundo Teste de Friedman. . .............. 61 

Tabela 10 - Locais de dor referidos pelos doentes dos três Grupos, nos seis 
Momentos de avaliação. .............................................................................. 62 

Tabela 11 - Comparação de doses de morfina suplementar e de número de 
doentes que a receberam, nos três Grupos. ............................................... 64 

Tabela 12 - Distribuição do número de doentes que receberam doses de morfina, 
nos seis Momentos, nos três Grupos. ......................................................... 65 

Tabela 13 - Comparação das médias de doses de morfina, nos seis Momentos, 
nos três Grupos.. .......................................................................................... 66 

Tabela 14 - Ocorrência de náusea, vômito e prurido, nos seis Momentos e nos 
três Grupos................................................................................................... 67 

Tabela 15 - Médias do grau de sedação pela escala de Ramsay, segundo os seis 
momentos, nos três Grupos. ....................................................................... 68 

Tabela 16 - Doses de antiemético, anti-histamínico e antagonista do opióide e 
número de doentes que os receberam, nos três Grupos. ........................... 69 

Tabela 17 - Distribuição do número de doentes que receberam doses de 
antiemético, nos seis Momentos, nos três Grupos. ..................................... 69 

Tabela 18 - Comparação das médias de doses administradas de antiemético, nos 
seis Momentos, nos três Grupos.................................................................. 71 

Tabela 19- Comparações intergrupos sobre a satisfação do doente (0-10) com o 
tratamento da dor, nos cinco Momentos, nos três Grupos. ......................... 72 

Tabela 20 - Comparações da satisfação do doente com o tratamento, nos cinco 
Momentos e em cada Grupo, segundo o Teste de Friedman. .................... 74 

 



LISTA DE GRÁFICO 

Gráfico 1 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) ao repouso, nos 
três Grupos................................................................................................... 54 

Gráfico 2 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) à inspiração 
profunda, nos três Grupos............................................................................ 57 

Gráfico 3 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) à tosse, nos três 
Grupos.......................................................................................................... 60 

Gráfico 4 - Evolução das médias de satisfação com o tratamento da dor, nos 
cinco momentos, nos três Grupos................................................................ 73 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 13 

 1.1 Fatores que dificultam a boa analgesia........................................................ 19 

 1.2 Fatores que auxiliam a analgesia................................................................. 23 

2 OBJETIVO ................................................................................................................ 31 

3 CASUÍSTICA E MÉTODO ........................................................................................ 32 

 3.1 Tipo de estudo.............................................................................................. 32 

 3.2 Local e período............................................................................................. 33 

 3.3 Aspectos éticos ............................................................................................ 34 

 3.4 População..................................................................................................... 34 

 3.5 Teste piloto ................................................................................................... 37 

 3.6  Grupos, etapas e procedimentos ................................................................. 37 

 3.7 Variáveis....................................................................................................... 45 

 3.7.1 Variável independente.................................................................................. 45 

 3.7.2 Variáveis Dependentes ................................................................................ 45 

 3.7.3 Variáveis de Homogeneidade ...................................................................... 46 

 3.8. Análise Estatística*....................................................................................... 47 

4 RESULTADOS.......................................................................................................... 48 

 4.1 Treinamento dos Profissionais ..................................................................... 49 

 4.2 Características sócio-demográficas dos doentes ........................................ 50 

 4.3 Intensidade e local da dor ............................................................................ 52 

 4.4 Uso de morfina suplementar ........................................................................ 64 

 4.5 Ocorrência dos efeitos colaterais ................................................................. 67 

 4.6 Uso de antiemético, anti-histamínico e antagonista do opióide................... 69 

 4.7  Satisfação com o tratamento........................................................................ 72 

 4.8 Sumário dos resultados................................................................................ 75 

5 DISCUSSÃO............................................................................................................. 78 

 5.1 Local e Intensidade de dor ........................................................................... 80 

 5.2 Uso de morfina “se necessária” ................................................................... 85 

 5.4 Satisfação do doente com tratamento da dor .............................................. 92 

 5.5 Conjunto dos dados...................................................................................... 94 

 5.6 Limitações e Sugestões do estudo .............................................................. 97 

 5.7 Perspectivas futuras ..................................................................................... 97 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 99 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................101 

ANEXOS .....................................................................................................................114 
 



Introdução 13

1 INTRODUÇÃO 

Dor é uma experiência individual e multidimensional.  Dor 

compreende os processos de nocicepção, da percepção dolorosa, do 

sofrimento e do comportamento doloroso. Nocicepção é a detecção de dano 

tecidual por transdutores especializados ligados a fibras do sistema nervoso 

periférico. Percepção é a interpretação cortical de um estímulo proveniente 

de uma lesão ou uma doença. A dor é acompanhada por algum grau de 

expressão emocional de natureza afetiva negativa. A expressão deste 

sofrimento desencadeia um comportamento doloroso, manifesto por 

determinadas posturas ou atitudes, cujo objetivo é comunicar o sofrimento, 

buscar ajuda e diminuir a sensação de desconforto1. 

A dor aguda possui caráter transitório, muda constantemente e tem 

impacto na vida diária. Possui forte associação com dano tecidual, evoca 

respostas vívidas do tipo “fuga e ataque” e sua duração relaciona-se à 

cura da doença ou lesão2.  

A dor aguda decorrente de cirurgias tem função protetora, sinaliza ao 

organismo a existência de um agente nocivo e favorece a liberação de 

fatores que auxiliam na restauração do organismo. No entanto, quando 

intensa, persistente e não adequadamente tratada, pode ser deletéria, por 

evocar respostas fisiológicas e psicológicas exacerbadas e prolongadas3,4.  

A dor aumenta a secreção de catecolaminas, cortisol, glucagon, 

hormônio do crescimento, vasopressina, aldosterona e sistema renina-

angiotensina, responsáveis pelo catabolismo, e reduz a síntese de insulina e 

testosterona, hormônios anabólicos, importantes para a restauração. As 

repercussões orgânicas de maior impacto no pós-operatório são a 

taquicardia, a hipertensão arterial sistêmica, o aumento do trabalho do 

miocárdio, aumento do consumo de oxigênio e do risco de arritmias3,5.  
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Outro aspecto importante da dor no pós-operatório é a diminuição da 

expansibilidade pulmonar, considerada como a principal causa de morbidade 

e mortalidade nesse período6. A dor torácica e abdominal alta, de moderada 

a intensa, enrijece a musculatura do diafragma e da parede torácica e 

dificulta o tossir e o respirar profundamente, resultando em diminuição da 

capacidade pulmonar vital e residual funcional, atelectasia e pneumonia, 

entre outras4,7,8,9,10. Além dessas complicações, mudanças nos sistemas 

gastrointestional, imunológico, hemostático e alteração do estado emocional 

também podem ocorrer3,5. 

A dor após cirurgia cardíaca resulta do trauma da parede torácica e 

costelas, das incisões, da presença de drenos, da retração das bordas 

esternais, o que pode resultar em fratura ou microfratura dos arcos costais e 

distensão da musculatura intercostal. A presença de drenos torácicos é 

considerada importante para a ocorrência de dor intensa11.  A pleura parietal 

é ricamente enervada pelos nervos frênico e intercostais e extremamente 

sensível a estímulo doloroso. No pericárdio a porção inferior é sensível ao 

estímulo doloroso, pela enervação oriunda do nervo frênico 12.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconizou tratamento 

analgésico em três degraus, de acordo com a intensidade de dor. O degrau 

um corresponde à dor leve; o dois indica dor moderada e o três, dor intensa. 

Utilizam-se analgésicos morfínicos, antiinflamatórios não hormonais (AINH), 

anestésicos e adjuvantes para o controle dos efeitos colaterais12,13,14,15. No 

primeiro degrau prevê-se o uso de AIH, no segundo, a associação de AINH 

a opióides de potência analgésica fraca e no terceiro, a associação de AINH 

a opióides fortes. Essa recomendação da OMS foi criada inicialmente para o 

controle da dor do câncer, mas encontrou ampla aplicabilidade na dor no 

pós-operatório, apenas invertendo-se a ordem de uso. Para o controle da 

dor aguda no pós-operatório o tratamento inicia-se pelo terceiro degrau da 

escada, visto que a dor do pós-operatório tende a decrescer com o 

tempo16,17,18,19,20.  
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Dentre os grupos analgésicos, o dos opióides é aquele que possui 

ampla aplicação devido às suas propriedades farmacocinéticas, 

farmacodinâmicas e potência analgésica. O opióide exógeno age em 

receptores específicos do sistema nervoso central e mimetiza a ação dos 

opióides endógenos para produzir analgesia. Na prática clínica é freqüente a 

classificação dos opióides quanto à potência analgésica em fracos (codeína, 

tramadol etc.) e fortes (morfina, nalbufina, fentanila etc.) 20,21,22. 

Dentre os opióides, a morfina é o medicamento de escolha, 

considerada “padrão ouro” com a qual outros medicamentos são 

comparados; pode ser administrada por diversas vias e no pós-operatório, 

principalmente em cirurgia de médio e grande porte, recomenda-se o seu 

uso pela via intravenosa e peridural, entre outras. Esse medicamento não 

possui “efeito teto”, ou seja, a dose pode ser titulada até a obtenção do efeito 

desejado e a limitação da dose deve-se ao aparecimento de efeitos 

colaterais23.  

Em algumas situações, o efeito analgésico pode vir acompanhado 

também por efeitos indesejáveis e cuidados em sua administração devem 

ser adotados. A depressão respiratória e a sedação são os efeitos colaterais 

mais temidos dos opióides. Os opióides têm ação sobre os centros 

respiratórios do tronco cerebral, reduzindo a responsividade ao CO2, o que 

pode levar à diminuição ou irregularidade da freqüência respiratória, 

diminuição do volume minuto, alteração do volume corrente, sonolência e 

sedação. Os efeitos indesejáveis mais freqüentemente encontrados na 

situação aguda são as náuseas e vômitos, que estão relacionadas à ação 

direta em zona gatilho quimiorreceptora, prurido relacionado à liberação de 

histamina, constipação intestinal relacionada à diminuição das ondas 

intestinais propulsivas, euforia e alucinação relacionadas à ação central de 

excitação20,21,22,24,25,26. 

No pós-operatório, os efeitos colaterais podem ser prevenidos pela 

avaliação freqüente da dor, da freqüência respiratória, do estado de alerta, 

pela titulação e ajuste da dose do opióide; nos casos graves de depressão 
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respiratória e sedação, decorrentes do uso de morfina, utiliza-se o 

antagonista para reverter os sintomas.  Outros efeitos colaterais podem ser 

tratados com antieméticos, antipruriginosos e laxativos, entre outros, visando 

a eliminar o desconforto do doente26.  

O tramadol é um opióide sintético de ação central que possui fraca 

afinidade com os receptores opióides. Também possui ação analgésica por 

outros mecanismos como o efeito inibidor sobre a recaptação da serotonina 

e da norepinefrina no sistema nervoso central e a estimulação pré-sináptica 

da liberação da serotonina. Além desses, parte de sua ação analgésica 

deve-se à ativação de mecanismos alfa-2 adrenérgicos25. 

A dipirona (metamizol) é um derivado pirazolônico solúvel em água. 

Possui ação analgésica, antitérmica, antiespasmódica e antiinflamatória 

discreta. Seu efeito analgésico é atribuído principalmente à concentração 

sérica dos metabólitos 4-metilaminoantipirina e 4- aminoantipirina. Para o 

controle da dor do pós-operatório é utilizada freqüentemente em associação 

aos opióides27,28. 

O tratamento medicamentoso da dor no pós-operatório é atualmente 

considerado seguro e de fácil aplicação na prática clínica29. Evoluiu da 

concepção de analgesia esporádica, relacionada aos episódios de dor, para 

analgesia contínua e preventiva. Introduziu-se o conceito de uso combinado 

de diferentes grupos analgésicos, denominado analgesia multimodal ou 

balanceada30,31, com o objetivo de potencializar o efeito analgésico e 

diminuir os indesejáveis efeitos colaterais e aperfeiçoaram-se os métodos de 

infusão, como o uso da via peridural 32 e a introdução do sistema Analgesia 

Controlada pelo Paciente (ACP) ou no inglês Patient Controlled Analgesia 

(PCA) 33,34. No entanto, os avanços nos medicamentos e nos métodos de 

administração da analgesia não foram suficientes para garantir o adequado 

alívio da dor, como demonstram numerosos artigos, há mais de três 

décadas. Falhas relacionadas à sistematização na avaliação da dor, 

desconhecimento e medos infundados do uso de opióides são, entre outras, 

importantes causas para esse inadequado alívio. 
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A prevalência de dor no período pós-operatório foi analisada em 

vários estudos. 

Puntillo35 descreveu as dimensões da experiência de dor de 24 

doentes adultos (na maior parte cirúrgicos) de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) relacionadas a intensidade da dor, ao tratamento da dor e a 

comunicação. Os dados foram coletados em dois hospitais, por meio de 

entrevista estruturada, dentro de um período de cinco dias após a 

transferência do doente para a UTI. Dentre os resultados, os principais 

achados desse estudo foram que dor foi um problema significativo em 

doentes críticos: 63% apresentaram intensidade de dor moderada a intensa 

e 18% relataram dificuldades em expressar verbalmente sua dor.  

   Vinte pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e abdominal 

foram acompanhados nos cinco primeiros dias do pós-operatório (100 

observações); observou-se que em 50% das entrevistas havia relato de dor 

naquele momento. Dor nas últimas 24 horas foi ainda mais freqüente: foi 

observada em 76% dos pacientes de cirurgia cardíaca e 90% daqueles que 

tinham sofrido cirurgia abdominal36.  

Em estudo que envolveu 36 hospitais e 3.000 pacientes submetidos a 

cirurgias de várias especialidades e entrevistados após a alta hospitalar 

recente, observou-se que 33% apresentavam dor quase ou todo tempo de 

internação, 87% manifestaram dor de moderada a intensa, 42% 

necessitaram solicitar analgésicos, 41% informaram que os analgésicos não 

chegavam imediatamente e 17% julgaram que a dor foi pior do que o 

esperado37.  

Lahtinen, Kokki e Hannu38 realizaram um estudo prospectivo para 

avaliar a dor da esternotomia, após revascularização do miocárdio. Duzentos 

e treze questionários foram enviados quatro dias antes da cirurgia, e 

retornaram 203 (95%) e 186 (87%) após 1 e 12 meses respectivamente. O 

objetivo do questionário foi investigar sobre a dor quanto à expectativa antes 

da cirurgia, local e intensidade no pós-operatório. Dor persistente foi comum. 
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Os doentes relataram mais dor em repouso do que esperavam (p=0,013). A 

pior dor atribuída pelos doentes por meio de escala numérica de 0 a 10, foi 

de 7 a10, sendo 49% em repouso, 78% na tosse e 62% em movimento. 

Após um ano 14% manifestaram dor crônica de leve intensidade em 

repouso, 24% referiram dor de leve intensidade no movimento e 7% 

apresentaram dor moderada a severa. 

Duzentos doentes adultos após cirurgia cardíaca foram avaliados 

prospectivamente quanto ao local, a distribuição e a intensidade de dor 

durante sua permanência hospitalar. Foi utilizada a escala numérica de 0 a 

10 para avaliar a intensidade de dor e o seguimento dos doentes foi 

realizado no primeiro, segundo, terceiro e sétimo dia do pós-operatório. 

Observou-se que a dor foi significantivamente maior nos dois primeiros dias 

após cirurgia com relato de intensidade moderada. A localização da dor 

mudou com o tempo, predominando mais dor osteoarticular no fim da 

primeira semana e não houve variação da distribuição da dor durante a 

primeira semana39. 

Apesar da aplicação de terapêutica analgésica simples ou uso da 

técnica considerada avançada, persistiram relatos de intensidade de dor 

moderada a severa. Um artigo de revisão examinou evidências de dados 

sobre a incidência de dor moderada a severa após cirurgia de grande porte, 

com três técnicas analgésicas: analgesia intramuscular (I.M.), analgesia 

controlada pelo paciente (ACP) e analgesia epidural, no período de 1973 a 

1999. Foi realizada busca no MEDLINE sobre manuseio de dor no pós-

operatório, somente na língua inglesa. As palavras chaves utilizadas foram 

analgesia, postoperative pain, pain therapy, I.V., patient-controlled analgesia 

e epidural analgesia. Os autores incluíram apenas artigos relacionados a 

cirurgia abdominal, ginecológica, ortopédica e torácica, com período de 

observação de 24 horas. Foram excluídos artigos relacionados a pediatria, 

dia de permanência e cirurgia de pequeno porte e período de observação 

menor que 24 horas. Foram identificados 800 artigos. Desses, 212 

preencheram os critérios de inclusão mas somente em 165 artigos foi 
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possível a análise de intensidade de dor, compondo um total aproximado de 

vinte mil doentes. Ao agrupar todas as técnicas observou-se que a 

incidência de dor moderada a severa e dor severa foi de 29,7 (26,4 a 33,0)% 

e 10,9 (8,4-13,4)%, respectivamente. Quando avaliadas as técnicas 

analgésicas em separado, a analgesia I.M. apresentou incidência de dor 

moderada a intensa em 67,2 (58,1-76,2)% e dor intensa foi 29,1 (18,8-

39,4)%. Para a ACP, a incidência de dor moderada a intensa foi de 35,8 

(31,4-40,2)% e de dor severa foi relatada em 10,4 (8,0-12,8)%. Com a 

analgesia epidural a incidência de dor moderada a severa foi a de 20,9 

(17,8-24,0)% e dor severa foi de 7,8 (6,1-9,5)%. Contudo, percebeu-se que 

houve redução na incidência de dor moderada a severa (p<0,0001), ao 

longo do período analisado40. 

Nas últimas décadas os pesquisadores realizaram estudos visando 

identificar o motivo da persistência do inadequado controle de dor e oferecer 

subsídios para a correção do problema. Os resultados encontrados estão 

sintetizados a seguir, divididos nos seguintes subconjuntos: fatores que 

dificultam a boa analgesia e fatores que facilitam a boa analgesia. 

1.1 Fatores que dificultam a boa analgesia 

Os fatores dificultadores estão relacionados a atitudes negativas do 

indivíduo, profissional ou doente, relacionadas a conceitos errôneos sobre o 

tratamento da dor ou desencadeadas por fatores ambientais como local de 

trabalho, hierarquia e normas da instituição.  
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1.1.1 Fatores Individuais 

A presença de disfunções neurológicas, de efeito anestésico residual, 

ou a presença de cânula orotraqueal dificultam a comunicação do doente 

com a equipe41,42,43,44 . Há estudos que apontam que, mesmo quando não 

há restrição na verbalização do doente, este não comunica a presença de 

dor, por personalidade passiva45,46, pela crença de que “é assim mesmo” e 

que os enfermeiros farão a “melhor” escolha para o seu tratamento47. O 

profissional, por crer que o doente deve suportar a dor, por medo dos 

analgésicos e por não ter o alívio da dor como prioridade, estimula o 

paciente a suportá-la 43,48-50. Os autores comentam que, quando não há na 

instituição método de investigação e registro de dor sistematizados, esta 

situação pode ser reforçada51. 

O enfermeiro é considerado como fundamental para o alívio da dor 52, 

fato reconhecido por eles mesmos 43,53. É o profissional que mais permanece 

com o doente, o que poderia mais facilmente perceber alterações e atuar 

para modificar o quadro clínico. Por isso, pode ser a alavanca ou o peso 

negativo no processo de cuidado ao doente.  

Na área de tratamento da dor, os enfermeiros podem ser obstáculo 

por considerarem-se mais capazes de julgar a dor do doente e 

superestimarem os efeitos colaterais dos opióides. Vários estudos 

comprovaram esse fato quando investigaram o conhecimento do enfermeiro 

sobre a dor de seu doente e observaram subestimação da dor e 

conseqüente administração insuficiente de analgésicos43,52,54-61. Estudos 

apontaram como fator agravante que os enfermeiros não tinham ciência de 

que estavam subestimando a dor dos doentes43,56,58,60.  

Demonstração da subestimação e do inadequado tratamento da dor 

realizado pelo enfermeiro foi apresentada por Cohen62 que analisou amostra 

de 109 doentes no terceiro dia do pós-operatório e entrevistou 121 

enfermeiros sobre à adequação do alívio da dor e as escolhas de 
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analgésicos feitas por esses profissionais. O autor encontrou que 75,2% dos 

doentes tinham dor de moderada ou intensa, que os enfermeiros achavam 

que os pacientes tratados com opióides tornar-se-iam viciados e 

responsabilizaram esse medicamento pela disfunção respiratória após a 

cirurgia. Administraram, portanto, doses de analgésicos menores do que as 

possíveis.   

Ferguson, Gilroy e Puntillo56 avaliaram 43 doentes e as enfermeiras 

que lhes prestaram cuidados nas primeiras 48 horas de revascularização do 

miocárdio, em intervalos de 8 horas. Observaram que as enfermeiras 

subestimaram a intensidade da dor dos doentes, que a quantidade de 

opióide administrada foi pequena, que a dor ficou mais intensa ao longo do 

tempo mas, contrariamente ao esperado, houve diminuição na administração 

dos opióides. 

A crença de que vício e depressão respiratória serão desencadeados 

com uso do opióide é um conceito errôneo porém forte entre os 

profissionais43,45,50, que precipita atitudes negativas para o adequado alívio 

da dor. Somadas a isso, ocorre a relutância do paciente em tomar 

analgésicos opióides pelo medo de adição e dos efeitos colaterais41,52,63.  

Os estudos observaram contradições que dificultam a ação dos 

enfermeiros; se, por um lado, possuem maior controle na administração da 

analgesia quando esta é prescrita no esquema “se necessário” 64, por outro, 

a falta de conhecimento os impede de atuar no adequado controle da 

dor43,55,56,64,65.  

Um estudo observacional realizado com 52 enfermeiros de pós-

operatório e 74 observações, demonstrou que os enfermeiros não 

priorizaram a dor do doente mesmo quando ele manifestava sinais de dor; 

os profissionais mantiveram suas atividades de rotina como fazer os 

registros dos sinais vitais, trocar curativos e administrar medicações 50.  
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Edwards et al66  avaliaram os determinantes que influem na intenção 

de administrar opióides e encontraram que as enfermeiras com maior 

percepção de controle, e atitudes e crenças mais positivas foram mais 

propensas a administrar opióides.  

1.1.2 Fatores ambientais 

Há outros fatores que influenciam o processo decisório do enfermeiro 

para administração do opióide que vão além de conceitos individuais sobre a 

dor. 

Rond et al45 analisaram enfermeiros que cuidaram de 703 pacientes e 

perceberam que o local de trabalho influiu no registro de dor. As enfermeiras 

das unidades clínicas realizaram maior número de avaliação e registro de 

dor do que as enfermeiras das unidades cirúrgicas.  

 A falta de tempo e a sobrecarga de trabalho podem constituir 

barreiras que resultam na diminuição de prioridade no tratamento da dor55.  

Há um estudo que descreveu que o número de tarefas que os enfermeiros 

executam em dado período de tempo como administrar antibióticos, atender 

e fazer telefonemas, procurar equipamentos e supervisionar alunos, 

prejudicou o alívio da dor. Quando havia interrupções para executar outras 

tarefas, o tratamento da dor ficou em plano inferior.  O autor comenta as 

dificuldades que os enfermeiros têm para focar sua atenção apenas em uma 

atividade67,68. O doente, ao observar as inúmeras atividades do enfermeiro, 

pode sentir-se intimidado em solicitar analgésicos69. Atrasos na 

administração de analgésicos também foram freqüentemente relatados na 

literatura44,55,56,67.  

Wilson43 levantou outros aspectos da administração de opióides pelos 

enfermeiros: encontrou dificuldades dos enfermeiros em proverem analgesia 

previamente às atividades que provocam dor, que enfermeiros do plantão 
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noturno tinham mais medo de utilizar opióide do que as enfermeiras do 

diurno, pelas dificuldades na observação dos doentes no horário da noite 

associadas ao medo dos efeitos colaterais, principalmente dos efeitos 

sedativos.  

Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os opióides também foram 

administrados em doses inferiores às necessidades dos doentes, por medo 

de desestabilização hemodinâmica56. Esse dado chamou a atenção visto 

serem as UTIs locais com melhores condições de monitorização. 

A falta de políticas sobre avaliação da dor, educação dos doentes e 

dos enfermeiros pode comprometer o controle do sintoma43,46,53,56,67,70.  

Em estudo sobre avaliação dos efeitos de um programa de educação 

continuada sobre a avaliação e registros de dor não se observou nenhuma 

alteração comportamental. O autor sugere que a falta de normas para 

utilização de escala de dor e que o fato de os médicos não mostrarem 

interesse nos resultados de avaliação da dor podem ter desestimulado a 

ação das enfermeiras71. Além disso, o alívio da dor é dificultado pelo 

pequeno treinamento sobre dor que os enfermeiros recebem41,44, e por 

barreiras organizacionais tais como prescrição médica não flexível, ausência 

de prescrição em esquema “se necessário”, existência de médicos não 

propensos a aceitar a opinião de enfermeiro sobre o que seria melhor para o 

doente46 e falta de médico disponível na unidade para ajustes rápidos da 

terapia50. 

1.2 Fatores que auxiliam a analgesia 

As organizações de saúde, ao reconhecerem a importância do 

tratamento da dor, organizarem cursos de treinamento, estabelecerem 

padrões de avaliação e protocolos de tratamento, favorecem o alívio da dor.  
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1.2.1 Associações educacionais e Processos de “certificação”  

A partir de 1990 fortaleceu-se o reconhecimento da necessidade de 

melhor controle da dor aguda, com o objetivo de proporcionar maior conforto 

ao doente e melhorar os resultados cirúrgicos. As recomendações para 

melhorar o controle da dor e minimizar as complicações da dor no pós-

operatório envolveram a centralização dos cuidados para a terapia 

analgésica (organização de grupos de dor), a educação dos profissionais e 

doentes, a padronização de modelos de avaliação de dor e de protocolos 

analgésicos. 

O Royal Colleges of Surgeons and Anaestethists, em 1990, publicou 

recomendações sobre o controle da dor pós-operatória e a maior 

contribuição foi o estabelecimento de serviços de dor. Em 1991, a Joint 

Commission on Acreditation of Healthcare Organization (JCAHO) 

recomendou a inclusão de estratégias de avaliação e documentação sobre 

dor para pacientes terminais. Em 1992, a Agency for Health Care Policy and 

Research (AHCPR), do Departamento de Serviços Humanos e Saúde do 

Estados Unidos da América, publicou manual denominado “Acute Pain 

Management: Operative or Medical Proceduresand Trauma. Clinical Practice 

Guideline”. Nesse mesmo ano, a Internacional Association for the Study of 

Pain - Task Force on Acute Pain, publicou o “Management of Acute Pain: A 

Practical Guide”. A American Society of Anesthesiologists, em 1995, 

divulgou o “Practice Guidelines of Acute Pain Management in the 

Perioperative Setting”. Em 1995, a American Pain Society criou a expressão 

“dor como o quinto sinal vital” para estimular os profissionais de saúde a 

avaliarem a dor sistematicamente. Posteriormente, em 1999, a National 

Health and Medical Research Council da Austrália, divulgou o “Acute Pain 

Management: The Scientific Evidence”. Em 2001 a Joint Commission on 

Acreditation of Healthcare Organization (JCAHO) recomendou a inclusão de 

estratégias de avaliação e documentação sobre dor para a dor aguda72,73. 
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1.2.2 Protocolos de Avaliação e Registro de dor 

A literatura dispõe de uma série de escalas de avaliação de dor 

recomendadas para uso clínico74,75,76. Os objetivos para se adotar uma 

escala de mensuração de dor são as seguintes: padronizar o método de 

avaliação, registrar a evolução do sintoma, tornar a dor mais “visível” e 

desencadear comportamentos mais ativos para tratamento.  

A avaliação sistematizada da dor pode ser realizada no momento da 

avaliação dos sinais vitais, daí a expressão “Dor como 5º Sinal Vital”.  Os 

registros de dor tornam possível observar a evolução do sintoma, 

principalmente no pós-operatório, período no qual oscilações na intensidade 

de dor são freqüentes e viabilizam ajustes terapêuticos. Registros de dor 

possibilitam comparar o mesmo doente e grupos de doentes ao longo do 

tempo. Avaliações sistematizadas permitem que o julgamento do profissional 

sobre a dor não dependa apenas da experiência e habilidade do 

profissional41, oferecem subsídios para a implementação do diagnóstico de 

enfermagem, de atividades de pesquisas e  aproximam o profissional do 

paciente. Além disso, nomear e documentar acuradamente auxilia outros 

profissionais a conhecerem as necessidades dos pacientes77.  

A seguir, apresenta-se uma síntese de estudos sobre avaliação e 

registro de dor e programas educativos. 

Faries et al78 testaram os efeitos do uso de um método sistematizado 

de avaliação e registro sobre o alívio da dor em doentes com câncer. Os 

doentes do grupo experimental (n=20) receberam avaliação da dor 

sistematizada e nos do grupo controle (n=23) as avaliações e registros 

seguiram a rotina da unidade. Observaram que a dor foi menos intensa nos 

doentes do grupo experimental, nos três dias de seguimento.  

Rond et al79 testaram um programa educativo que incluiu o uso da 

escala numérica de dor junto a 226 enfermeiras (clínica e cirúrgica) de três 
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hospitais holandeses para verificar a adesão e opinião do enfermeiro com a 

avaliação e registro diário da dor e a opinião dos doentes sobre a avaliação 

diária de sua dor. O programa educativo consistiu em uma aula com 3 horas 

de duração sobre uso da escala numérica de dor, o controle farmacológico e 

não farmacológico da dor. Os enfermeiros foram instruídos a realizar duas 

avaliações diárias, no momento de aferição dos sinais vitais, e entregar ao 

doente, na admissão hospitalar, um folheto explicativo sobre o uso da escala 

de dor. Observaram que a adesão dos enfermeiros ao uso de escala para 

avaliação da dor foi alta (73,9%): 70,9% relataram que a avaliação 

sistemática da dor foi facilmente ajustada à rotina e para 50,7% dos 

entrevistados não requereu tempo adicional; 60% disseram não se 

incomodar em perguntar ao doente sobre dor e 33,9% disseram que, após o 

uso da escala de avaliação, a dor foi mais discutida em reuniões, visitas e na 

troca de plantão. Um ganho adicional foi que a maioria dos enfermeiros 

gostariam de continuar avaliando a dor de forma sistemática. Os doentes 

(n=358) foram entrevistados na admissão e antes da alta hospitalar e 

destes, 75% possuíam opiniões positivas sobre a avaliação diária da dor e 

41,3% expressaram dificuldades em atribuir uma nota para sua dor. 

1.2.3 Programas de Educação 

Educar o profissional para reconhecer a importância de se identificar 

dor, adequar o tratamento e estimular os doentes a relatarem suas queixas, 

são medidas necessárias. 

Os fundamentos dos programas educativos são o fornecimento de 

informação ao paciente, familiar e profissional, o estímulo ao diálogo entre 

estes e a modificação de atitudes e crenças preexistentes que repercutam 

negativamente no alívio da dor80. Visa-se aumentar a valorização do controle 

da dor entre os profissionais e fornecer informações para que atuem melhor. 
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Os programas de educação devem incluir os doentes e familiares, pois 

esses não devem ser passivos no processo do cuidado.  

A adoção de ações educativas para doentes no pré-operatório podem 

resultar em melhor controle da dor.  

Watt-Watson et al81 realizaram uma intervenção (grupo experimental) 

com doentes no pré-operatório, distribuindo um folheto educativo sobre o 

alívio da dor, a importância da movimentação e respiração na prevenção de 

complicações, métodos farmacológicos e não farmacológicos para o alívio 

da dor. O grupo controle recebeu a orientação de rotina. Os resultados 

obtidos foram que houve menor impacto da dor nas atividades diárias e 

menor preocupação com o uso de analgésicos (p<0,05). Outros estudos que 

avaliaram o impacto da orientação pré-operatória corroboram com estes 

resultados.  

Noventa e um doentes de pós-operatório de cirurgia ortopédica em 

membros inferiores foram avaliados quanto aos efeitos de uma intervenção 

educativa pré-operatória. Os doentes foram avaliados no primeiro e no 

segundo dia de pós-operatório e comparados quanto à intensidade de dor, 

desconforto da dor e satisfação com a analgesia. O grupo experimental (41 

doentes) recebeu a orientação de rotina da instituição associada à 

orientação verbal específica sobre dor e seu manejo e o grupo controle (40 

doentes) recebeu a orientação de rotina. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: dor menos intensa no primeiro (p=0,035) e no segundo dia de 

pós-operatório (p=0,005), menor desconforto causado pela dor no segundo 

dia (p=0,005) e satisfação semelhante nos grupos quanto à analgesia82. 

Há estudos que observaram que a adequação das crenças de 

profissionais sobre dor pode levar ao melhor controle do sintoma. Um ensaio 

clínico randomizado (n=787) realizado por Greer et al63, aplicou programa 

educativo sobre dor no pós-operatório para enfermeiros, médicos e 

farmacêuticos. No grupo que recebeu a intervenção, houve diminuição do 

medo de adição pelo uso de opióides (p=0,008).  
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Um ensaio clínico com 703 doentes cirúrgicos e clínicos, realizado por 

Rond et al45, aplicou uma intervenção educativa com o objetivo de melhorar 

a comunicação entre doentes, equipe de enfermagem e médica, a avaliação 

e a documentação da dor dos pacientes. O grupo que recebeu a intervenção 

mostrou melhor avaliação e documentação da dor pelos enfermeiros 

(número e qualidade dos registros sobre dor). Não se observaram diferenças 

na comunicação entre enfermeiros e doentes ou entre enfermeiros e 

médicos. 

Há, entretanto, limitações observadas pelos pesquisadores quanto 

aos efeitos dos programas educacionais. Ravaud et al83 realizaram 

treinamento de 1 hora para enfermeiros sobre o conceito, características e 

avaliação da dor pós-operatória. Seis unidades cirúrgicas participaram do 

estudo e foram randomizadas quanto à sua inclusão nos grupos 

experimental (n= 1110 doentes) e controle (n=1168 doentes). O objetivo 

principal foi estimular o uso da escala visual analógica de avaliação de dor. 

Observou-se que o programa educacional melhorou a documentação da dor 

no pós-operatório, que evoluiu de 0,7% de registros para 80,7% após a 

intervenção e produziu melhora discreta na intensidade da dor dos doentes 

do grupo experimental (a média foi 3.1 antes e 2.8 48h após a intervenção, 

p=0.038). Os autores sugerem que se deveria envolver outros profissionais. 

Harmer e Davies84 educaram 2738 doentes cirúrgicos na fase pré-

operatória, enfermeiros e médicos de 15 hospitais do Reino Unido sobre dor 

e seu controle. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do uso da escala 

verbal de 4 pontos e do uso de um protocolo de analgesia sobre a 

intensidade e registros de dor. O estudo foi dividido em 4 estágios. O estágio 

1 foi a avaliação da situação vigente do controle da dor; o estágio 2 foi a 

implementação do treinamento; o estágio 3 consistiu dos ajustes do 

protocolo analgésico à realidade da unidade e o estágio 4 foi o período de 

uso do protocolo e a avaliação dos efeitos da intervenção, feita no período 

de 4 a 6 meses de uso do protocolo. Observou-se que o programa educativo 

reduziu a dor de moderada a severa em repouso de 32% para 12% e 
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diminuiu a dor de moderada a severa em movimento de 37% para 13%. 

Houve diminuição da incidência de náusea e vômito (de 37 para 23%). 

O controle de dor envolve mais do que o alívio da intensidade do 

sintoma doloroso. Envolve também a avaliação e controle de sintomas 

indesejáveis como náusea, vômito, prurido e sedação, provenientes dos 

analgésicos opióides. Poucos estudos no pós-operatório analisaram a 

conjunção da dor e desses efeitos colaterais, principalmente em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

Recentemente, Chanques et al85 avaliaram os efeitos da 

implementação de avaliação sistemática da dor e agitação para verificação 

de sua incidência, a duração da ventilação mecânica, o tempo de 

permanência e morbidade na Unidade de Terapia Intensiva. A intervenção 

consistiu na aplicação da escala comportamental de dor, da escala numérica 

de dor e da escala de sedação e agitação pelos enfermeiros e da educação 

da equipe médica sobre analgesia e sedação em Unidade de Terapia 

Intensiva. O estudo ocorreu em duas etapas e envolveu 230 doentes; houve 

uma avaliação prévia (grupo controle) à intervenção e outra após (grupo 

experimental).  No grupo que recebeu a intervenção observou-se diminuição 

de dor e da agitação (p=0,002), diminuição do tempo de intubação (p=0,01) 

e das infecções nosocomiais (p<0,05). 

Puntillo et al35 comentam que o tratamento da dor em pacientes com 

risco de vida ou instabilidade clínica, são processos muito complexos35. 

Observa-se, na prática clínica que, em Unidade de Terapia Intensiva 

Cirúrgica, principalmente de pacientes de alto risco, a equipe, 

freqüentemente, está mais preocupada com o diagnóstico e tratamento das 

outras disfunções orgânicas e pouco considera a questão da dor. Observa-

se também que o paciente que recebe a melhor prescrição analgésica é 

aquele que se queixa mais, está gemente ou apresenta limitação respiratória 

pela dor. Estudos que auxiliem a adoção de métodos de aplicação simples 

para melhorar o controle de dor são necessários. 
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Portanto, observar se a adoção de programas educativos associados 

à aplicação de avaliação e registro sistematizado influenciam ou não no 

desempenho da equipe de enfermagem no controle da dor no pós-operatório 

de cirurgia cardíaca é o motivo pelo qual este estudo foi realizado. 
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2 OBJETIVO 

Avaliar o efeito da intervenção Treinamento, Avaliação e Registro 

Sistematizado sobre a intensidade da dor, a satisfação com a analgesia, o 

consumo suplementar de morfina e o tratamento de náuseas, vômito, prurido 

e sonolência no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Ensaio clínico em 3 Grupos.  A síntese do estudo pode ser observada 

na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do estudo. 

Grupo I 
(março) 

 
Entrevista e orientação pré-operatória 

 
Avaliação dos doentes 

SEM TREINAMENTO DA EQUIPE 

SEM FICHA SISTEMATIZADA 

Etapa Padronização dos 
Medicamentos 

Abrangeu os Grupos I, II e III 
 

Terapia Analgésica e Controle dos 
Efeitos Colaterais dos opióides 
(doses fixas e “se necessário”) 

Grupo II 
(maio-junho) 

Entrevista e orientação pré-operatória 
 

Avaliação dos doentes: 
EQUIPE TREINADA, 

USO FICHA SISTEMATIZADA 

Grupo III 
(junho-agosto) 

Entrevista e orientação pré-operatória 
 

Avaliação dos doentes: 
EQUIPE TREINADA, 

SEM FICHA SISTEMATIZADA 

EtapaTreinamento da Equipe de 
Enfermagem 
(abril-maio) 

• Controle da dor e efeitos colaterais 
dos opióides no pós-operatório 

• Uso da Ficha Sistematizada para 
Avaliação da Dor e dos Efeitos 
Colaterais 
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Anteriormente aos Grupos I, II e III houve a Etapa de Padronização da 

Terapia Analgésica e da Terapia para o Controle dos Efeitos Colaterais, que 

se manteve nos três Grupos.   

O Grupo I consistiu na avaliação da dor e dos efeitos colaterais sem a 

Ficha Sistematizada; no Grupo II, a dor e os efeitos colaterais foram 

avaliados utilizando-se a Ficha Sistematizada e, no Grupo III, a dor e os 

efeitos colaterais foram avaliados sem o uso da Ficha Sistematizada.  

Entre o Grupo I e o Grupo II ocorreu a Etapa Treinamento da Equipe 

de Enfermagem sobre controle da dor e dos efeitos colaterais e sobre o uso 

da Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos Colaterais.  Os 

mesmos profissionais participaram dos três Grupos do estudo.  

O Grupo I visou observar a avaliação e controle da dor na situação 

“de rotina”, excetuando-se a prescrição analgésica que foi anteriormente 

padronizada. O Grupo II visou avaliar os efeitos de um Curso de 

Capacitação sobre Dor e seu Controle para a equipe de enfermagem e da 

introdução de uma Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos 

Colaterais. O Grupo III objetivou discernir o efeito da retirada da Ficha 

Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos Colaterais. 

Cada um dos Grupos e Etapas está descrita em detalhes no item 

Grupos, Etapas e Procedimentos. 

3.2 Local e período 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica (UTI-

C) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Os dados foram 

coletados no período entre março e agosto de 2006. O Grupo I ocorreu no 

mês de março de 2006 e o Curso de Capacitação sobre Dor e seu Controle 

ocorreu entre abril e maio de 2006. O Grupo II ocorreu entre a segunda 
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quinzena de maio e a segunda quinzena de junho e o Grupo III, entre a 

terceira semana de junho e primeira semana de agosto de 2006. 

3.3 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do 

Instituto do Coração do HCFMUSP e pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq). Todos os pacientes foram orientados 

sobre o estudo e os que concordaram em participar da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) em duas vias. 

3.4 População 

3.4.1 Cálculo do tamanho da amostra 

Considerando a maior diferença (50% e 20%) entre os Grupos em 

relação a utilização de morfina, foi calculado o tamanho da amostra baseado 

num erro de 5% e poder de 90%, o que resultou numa amostra de 52 

doentes em cada Grupo. 

3.4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

Atenderam aos critérios de inclusão, nos 3 Grupos do estudo, 339 

pacientes e 157 foram excluídos por não atenderem aos critérios 

estabelecidos. No Grupo I foram incluídos 55 pacientes, no Grupo II, 66  e 

no Grupo III, 61 pacientes. Os excluídos no Grupo I foram 28, no Grupo II, 
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52 e no Grupo III, 77 pacientes. Os motivos que levaram a exclusão dos 

doentes estão apresentados no Quadro 1. 

Os critérios de inclusão foram: 

• idade entre 18 a 75 anos; 

• ter sido submetido a cirurgia eletiva de revascularização do 

miocárdio, troca de válvula ou revascularização do miocárdio com 

troca de válvula, na segunda, terça, quarta  e quinta-feira. Os 

doentes operados nos outros dias da semana não foram incluídos 

pela dificuldade de coleta de dados nos finais de semana.   

• ter recebido somente anestesia geral; 

• ter estado físico ASA igual ou menor que  5 (Anexo II) 

• ter referido dor em locais relacionados à operação (incisão 

cirúrgica e região dos drenos); 

• ter sido extubado até 12 horas após o término da anestesia; 

• ter demonstrado capacidade de compreensão e verbalização 

adequadas para participar do estudo. 

Os critérios de exclusão foram: 

• ter apresentado instabilidade hemodinâmica, caracterizada por 

pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg de modo 

persistente, hemorragia maciça e parada cardiorespiratória; 

• ter sido re-operado ou re-entubado no período da coleta; 

• ter apresentado dor moderada a intensa em locais não 

relacionados à operação ou história prévia de dor crônica; 

• ter alergia ao medicamento proposto no estudo. 



Casuística e Método 36

Quadro 1 - Motivo da exclusão dos doentes participantes dos três Grupos. 
São Paulo - 2006. 

Motivo da exclusão Grupo I 
n= 28 

Grupo II 
n= 52 

Grupo III 
n= 77 

 n n n 
Alergia a dipirona 02 02 05 
Alta da UTI antes de 30h 00 01 00 
Dor forte em outro local 00 01 00 
Déficit de compreensão, AVC, 
confusão mental, convulsão  

02 03 05 

Instabilidade hemodinâmica, Re- 
infarto 

03 25 30 

IOT>12h, hemorragia 11 11 26 
Participação em outro estudo  00 00 08 
Participação de equipe de 
enfermagem não treinada 

01 01 00 

Raquianestesia 03 06 00 
Recusa do doente 02 00 01 
Reoperação 04 02 02 
    

idade (anos) n n n 
21 a 40 07 05 05 
41 a 60 11 24 27 
61 a 75 10 23 45 
    

sexo n n n 
masculino 16 31 56 
feminino 12 21 21 
    

cirurgia n n n 
RM* 10 33 54 
Válvula 18 17 20 
RM + Válvula 00 02 03 
    

ASA n          n            n 
1,2 00 00 00 
3 23 35 50 
4 05 17 27 
5,6 00 00 00 
    
*Revascularização do miocárdio 
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3.5 Teste piloto 

Foi realizado estudo piloto com 30 pacientes, em janeiro de 2006, 

para refinar os instrumentos a serem utilizados e o protocolo analgésico a 

ser padronizado.  

3.6  Grupos, etapas e procedimentos 

O estudo constou de 3 Grupos de Coleta de Dados (Grupos I, II e III), 

uma Etapa de Padronização da Terapia Medicamentosa e uma Etapa de 

Treinamento da Equipe de Enfermagem. Orientação Pré-Operatória 

precedeu cada uma dos 3 Grupos de coleta de dados. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e mais duas 

enfermeiras por ela treinadas. A pesquisadora coletou os dados durante o 

período diurno e as auxiliares de coleta, durante todo o período noturno. A 

Etapa Padronização da Terapia Medicamentosa foi feita pelos profissionais 

do Grupo de Dor da Instituição; a Orientação Pré-Operatória e a Etapa de 

Treinamento da Equipe de Enfermagem foram feitas pelo pesquisador. 

A coleta dos dados iniciou-se no momento da extubação do doente e 

as avaliações foram realizadas a cada 6 horas, por um período de 30 horas. 

Os dados coletados referiram-se a presença e intensidade da dor, uso de 

analgésico suplementar, ocorrência de efeitos colaterais, uso de 

medicamentos para o controle dos efeitos colaterais e satisfação com a 

analgesia. 
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3.6.1  Etapa de padronização dos medicamentos 

As medicações analgésicas padronizadas foram o cloridrato de 

tramadol, a dipirona e a morfina. As medicações padronizadas para o 

controle dos efeitos colaterais (adjuvantes) foram o cloridrato de 

ondasentrona, o cloridrato de metroclorpramida, o cloridrato de difenidramina 

e a naloxona. A via de administração foi a endovenosa, para os analgésicos 

e para os adjuvantes. A analgesia foi prescrita por profissionais do Grupo de 

Dor Aguda da Instituição (Anexo III), em impresso próprio e o enfermeiro da 

UTI-C realizou o aprazamento dos horários das medicações.  

Síntese do protocolo analgésico pode ser observada no Quadro 2. 
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Quadro 2- Etapa de padronização dos medicamentos para os Grupos 
I, II e III. São Paulo – 2006. 

A- Medicamentos para dor:  

 

Horário fixo: 

1- Cloridrato de tramadol 50 mg (até 65 kg) e 100 mg (acima de 65 kg) a 

cada 6h. Iniciar após extubação 

2- Dipirona 30mg/kg/dose a cada 6h, intercalada com cloridrato de tramadol. 

 

Em esquema “se necessário” (suplementar): 

1- Sulfato de Morfina 2 mg IV, se a dor for igual ou maior que 5, pressão 

arterial sistólica igual ou superior a 90 mmHg e Ramsay menor que 4.  

2- Se houver 4 administrações de 2 mg de morfina no período de 1 hora, 

suspender o cloridrato de tramadol e iniciar o sistema de Analgesia 

Controlada pelo Paciente (ACP), via venosa, por meio de bomba de infusão 

eletrônica, com os seguintes parâmetros: solução salina de sulfato de 

morfina 0,5 mg/ml em bolo de 1 mg, intervalo de 5 minutos entre as doses e 

limite de 40 mg em 4 horas. 

 

B- Medicamentos para o controle dos efeitos colaterais:  

 

Em esquema “se necessário”: 

1- se náusea ou vômito, cloridrato de ondasentrona 4 mg, de 8/8h ou 

cloridrato de metroclorpramida 10 mg, de 6/6h; 

2- se prurido moderado a intenso, cloridrato de difenidramina 50mg, de 8/8h; 

3- se Ramsay > 5, naloxona, a critério médico. 
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3.6.2 Grupos I, II e III  

Precedendo cada um dos Grupos de Coleta de Dados (Grupos I, II e 

III), houve a Orientação Pré-Operatória, que visou identificar aqueles que 

poderiam ser incluídos no estudo.  A busca dos pacientes ocorreu por meio 

da lista cirúrgica, que era divulgada um dia antes da cirurgia, e pela análise 

dos prontuários. Os doentes foram convidados a participar e os que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

entrevistados. 

A entrevista incluiu perguntas sobre alergia a medicamentos e 

orientações sobre dor, seu alívio, complicações que podem advir da dor não 

aliviada e sobre o uso de analgésicos. Os doentes foram orientados sobre a 

utilização da escala numérica de dor, sobre a importância do adequado 

alívio da dor para seu conforto e disposição para realização de atividades 

como se mexer na cama e fazer exercícios respiratórios; foram alertados 

sobre os riscos advindos da dor não aliviada (restrição da expansão 

pulmonar, atelectasias, infecção pulmonar etc.), sobre o uso de analgésicos 

em esquema de horário e “se necessário” e sobre o uso de medicamentos 

para o controle dos efeitos colaterais. Além disso, foi também explicado a 

eles que o pesquisador não poderia interferir no seu cuidado naquele 

período e que deveriam comunicar à equipe de enfermagem responsável 

pelo seu cuidado a presença de dor, a ocorrência de náusea ou prurido, bem 

como solicitar medicamentos para seu alívio. 

3.6.3 Grupo I 

O Grupo I foi aquele em que as avaliações da presença e intensidade 

da dor e da ocorrência de efeitos colaterais, feitas pela equipe de 

enfermagem, ocorreram de acordo com a rotina da unidade, a critério de 
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cada profissional, sem método sistematizado, isto é, sem a Ficha 

Sistematizada.  

A pesquisadora e as auxiliares de pesquisa registraram, em 3 

impressos próprios, dados sobre o doente, o tratamento analgésico, a dor, a 

ocorrência e o tratamento dos efeitos colaterais, a partir do prontuário e do 

doente. Esses registros foram feitos a cada 6h, durante 30h.  

O Instrumento 1 (Anexo IV) compreendeu dados sócio-demográficos 

sobre o risco anestésico e dados intra-operatórios (tipo de cirurgia, tipo de 

anestesia e uso de analgesia intra-operatória). Os dados foram coletados do 

prontuário. 

O Instrumento 2 (Anexo V) compreendeu dados sobre o tempo de 

extubação, uso de medicamentos analgésicos, antieméticos, anti-

histamínicos e antagonistas opióides, horário e freqüência de administração 

dos medicamentos, quantidade e tipos de drenos.  Esses dados foram 

coletados do prontuário (prescrição médica, anotação de enfermagem e 

ficha de cirurgia e de anestesia).  

Nesse impresso constou, também, o nome dos profissionais de 

enfermagem que participaram do cuidado dos doentes incluídos no estudo. 

Tal procedimento foi adotado pois se desejava saber se os profissionais que 

participaram dos 3 Grupos de coleta e do treinamento foram os mesmos. 

O Instrumento 3 (Anexo VI) compreendeu dados sobre a intensidade 

e local de dor, grau de sedação e ocorrência de náusea, vômito, prurido e o 

grau de satisfação do doente com o alívio da dor. Os dados foram coletados 

do prontuário e junto ao doente.  
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3.6.4  Etapa de treinamento  

Esta etapa envolveu o Curso de Capacitação sobre Controle da Dor e 

dos Efeitos Colaterais e sobre o Uso da Ficha Sistematizada para Avaliação 

da Dor e dos Efeitos Colaterais. 

Esse curso ocorreu após a finalização do Grupo I e antes de se iniciar 

a coleta de dados do Grupo II, nos meses de abril a maio de 2006. O 

objetivo foi instruir a equipe de enfermagem da unidade campo do estudo 

sobre dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca, medicamentos utilizados 

para o controle da dor e para o manejo dos efeitos colaterais e habilitá-los 

para o uso da Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos 

Colaterais (Anexo VII).   

O curso foi ministrado pela pesquisadora, em sala de aula da unidade, 

e teve duração de uma hora. A aula foi elaborada em programa “MS-Office 

PowerPoint” e teve projeção em datashow. Foram treinados 180 

funcionários: 75 enfermeiros, 105 técnicos e auxiliares de enfermagem.   

O curso compreendeu os seguintes temas: avaliação da dor, 

medicamentos padronizados no estudo, analgésicos em horário fixo, opióide 

“se necessário”, medicamentos para o controle dos efeitos colaterais em 

esquema “se necessário” e critérios para se iniciar a analgesia controlada 

pelo paciente. Visou habilitá-los para usar o impresso Ficha Sistematizada 

para Avaliação da Dor e dos Efeitos Colaterais (Anexo VII) nos aspectos de 

freqüência e registro das avaliações, bem como a Escala Numérica de Dor e 

a Escala de Sedação de Ramsay e para estimular postura mais ativa na 

decisão de administrar ou não analgesia suplementar ou adjuvantes para o 

controle dos efeitos colaterais, prescritos no regime “se necessário”.  

O curso, descrito no Anexo VIII, foi desenvolvido por meio de aula 

expositiva e discussão de casos.  Com a discussão de casos buscou-se 

estimular postura mais ativa na equipe de enfermagem.  
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Ao término do treinamento, iniciou-se a coleta de dados do segundo 

Grupo do estudo. 

3.6.5 Grupo II 

O Grupo II consistiu no uso da mesma terapia analgésica padronizada 

no  Grupo I acrescida da presença da Ficha Sistematizada para Avaliação 

da Dor e dos Efeitos Colaterais (Anexo VII) e de funcionários treinados sobre 

controle de dor. O objetivo desse Grupo foi avaliar os efeitos do uso de Ficha 

Sistematizada e de equipe de enfermagem treinada e permitir observar sua 

participação na investigação e controle da dor, náusea, vômito, prurido e 

sonolência e “manejo” desses sintomas.  

Na Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos 

Colaterais, a equipe de enfermagem registrou a presença de dor em 

repouso, a inspiração profunda e tosse, a ocorrência de náusea, vômito, 

prurido e sonolência. A dor foi avaliada por meio da Escala Numérica de Dor 

(0 a 10) e a sedação pela Escala de Sedação de Ramsay (1 a 6).  O registro 

do uso de analgésicos e de medicamentos adjuvantes para o controle dos 

efeitos colaterais foi feito na prescrição médica. 

A equipe de enfermagem avaliou o doente a cada 2 horas até 

completar 30 horas e essa avaliação iniciou-se logo após a extubação e 

coincidiu com os mesmos horários de mensuração dos sinais vitais. Essa 

avaliação foi a base para a equipe de enfermagem tomar a decisão de 

complementar ou não a analgesia e administrar ou não os adjuvantes, por 

meio do uso dos medicamentos “se necessário”. 

Coube à pesquisadora e auxiliares de pesquisa a aferição dos 

resultados do “manejo” da dor e dos efeitos colaterais implementados pela 

equipe de enfermagem. A pesquisadora e as auxiliares de pesquisa 

avaliaram os doentes quanto à ocorrência de Dor e Efeitos Colaterais a cada 
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6 horas, por um período de 30 horas, por meio de 3 instrumentos (anexos IV, 

V e VI), já descritos no Grupo I.  

3.6.6  Grupo III 

O Grupo III consistiu no uso da mesma terapia analgésica 

padronizada nos Grupos I e II e na retirada da Ficha Sistematizada para 

Avaliação da Dor e dos Efeitos Colaterais.  Este último Grupo foi criado para 

avaliar se a retirada da Ficha Sistematizada influiria no manejo da dor e dos 

efeitos colaterais por meio da administração de medicamentos “se 

necessário”, no alívio da dor (intensidade da dor) e na satisfação com a 

analgesia. Todos os doentes foram avaliados pela pesquisadora e auxiliares 

de pesquisa por um período de 30 horas, a cada 6 horas, por meio de 3 

instrumentos (anexo IV, V e VI), já detalhados nos Grupos I e II. 
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3.7 Variáveis 

3.7.1 Variável Independente 

A variável independente foi o binômio Curso de Capacitação sobre 

Dor e seu Controle e uso da Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e 

dos Efeitos Colaterais. 

3.7.2 Variáveis Dependentes 

As variáveis dependentes foram dor, satisfação com o tratamento 

analgésico, ocorrência de náuseas ou vômitos, prurido, sonolência, uso de 

morfina suplementar e uso de anti-emético, anti-histamínico e antagonista de 

opióide de modo suplementar.  

• Dor: foi investigada a intensidade da dor torácica no repouso, a 

inspiração profunda e a tosse, por meio da escala numérica de 0 a 

10 75, na qual zero representa ausência de dor e 10, dor 

insuportável; 

• Náuseas ou vômitos: foram categorizados em sim ou não. Sua 

existência foi verificada indagando-se ao paciente e pela análise 

da prescrição médica e anotações de enfermagem; 

• Prurido: foi categorizado em sim ou não, nos momentos de 

avaliação pré-estabelecidos. Sua existência foi verificada 

indagando-se ao paciente e pela análise da prescrição médica e 

anotações de enfermagem; 
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• Sonolência: foi avaliada por meio da Escala de Sedação de 

Ramsay86, que varia de 1 a 6, na qual 1 representa paciente 

acordado e 6, paciente que não responde; 

• Satisfação com a analgesia: foi verificada por meio de escala 

numérica de 0 a 10, na qual zero representou total insatisfação 

com o tratamento da dor e 10, completa satisfação; 

• Administração de antiemético, anti-histamínico e antagonista de 

opióide, “se necessário”(suplementar): foi coletada na prescrição 

médica e anotação de enfermagem e foi descrita quanto ao 

número de vezes que foi utilizada; 

• Consumo de morfina, quantidade de morfina “se 

necessário”(suplementar): foi coletada na prescrição médica e 

anotação de enfermagem e foi descrita quanto ao número de 

vezes que foi utilizada. 

3.7.3 Variáveis de Homogeneidade 

Os doentes dos Grupos I, II e III foram comparados quanto à idade, 

sexo, tipo de cirurgia, estado físico pela classificação da ASA, tipo e 

quantidade de dreno, visando certificar-se de que eram semelhantes nesses 

aspectos. 

A equipe de enfermagem que registrou os dados no Anexo VII foi 

comparada quanto a ter ou não participado do treinamento e ter ou não 

participado dos Grupos I, II e III. Tal cuidado visou garantir que os doentes 

fossem sempre avaliados por equipe treinada e que essa equipe 

participasse dos 3 Grupos. 
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3.8. Análise Estatística∗*  

As variáveis classificatórias foram apresentadas em tabelas contendo 

freqüências absolutas (n) e relativas(%). A associação destas variáveis com 

os Grupos foram avaliadas com o teste Qui-quadrado ou teste da razão de 

Verossimilhança. 

As variáveis quantitativas foram apresentadas descritivamente em 

tabelas contendo média, desvio padrão, mediana e variação (mínimos e 

máximos). Os Grupos foram comparados com o teste de Kruskal-Wallis e 

teste de Dunn. Os momentos foram comparados com o teste de Friedman. 

Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 

                                              
∗ Rosner, B. Fundamental of biostatistics. New York: 4th ed. Duxbury. 1994. p. 682. 



Resultados 48

4 RESULTADOS 

Os dados foram organizados para descrever os principais resultados 

dos três Grupos e compará-los. Os resultados estão apresentados na 

seguinte ordem: 

6.1 Treinamento dos profissionais 

6.2 Características sócio-demográficas dos doentes 

6.3 Intensidade e local de dor 

6.4 Uso de morfina suplementar 

6.5 Ocorrência dos efeitos colaterais 

6.6 Uso de antiemético, anti-histamínico e antagonista do opióide 

6.7 Satisfação com o tratamento 

6.8 Sumário dos resultados 
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4.1 Treinamento dos Profissionais 

Estão apresentados a seguir dados referentes à cobertura do 

treinamento realizado e à participação dos treinados na coleta de dados. 

Tabela 1 - Distribuição do total de profissionais de enfermagem da 
Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica (UTI-C), de acordo 
com a participação no Curso de Capacitação sobre Dor e seu 
Controle. São Paulo - 2006. 

No de profissionais da UTI-C 

na época do treinamento 
No de profissionais treinados 

Profissionais 

n n % 

Enfermeiros 75 75 100,0 

Técnicos e auxiliares de 

enfermagem 
105 105 100,0 

TOTAL 180 180 100,0 

Todos os profissionais da UTI-C, onde o estudo foi desenvolvido, 

participaram do treinamento (Tabela 1).  
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Tabela 2 - Distribuição do total de profissionais de enfermagem, de 
acordo com a participação nos Grupos do estudo. São Paulo - 
2006. 

Enfermeiros Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem Participação dos profissionais 

nos Grupos do estudo n % n % 

I, II e III 51 86,0 55 73,4 

I e II 03 5,1 06 8,0 

I e III 00 0,0 06 8,0 

II e III 01 1,7 03 4,0 

I 03 5,1 04 5,3 

II 01 1,7 01 1,3 

III 00 0,0 00 0,0 

TOTAL 59 100,0 75 100,0 

Observa-se pela Tabela 2, que a maioria dos enfermeiros (86%) e dos 

técnicos e auxiliares de enfermagem (73%) participou dos três Grupos do 

estudo, mas 27% dos técnicos e auxiliares de enfermagem participaram 

somente de algum(s) Grupo(s).  

4.2 Características sócio-demográficas dos doentes 

Nesta seção estão apresentadas as análises estatísticas dos dados 

sócio-demográficos, do tipo de cirurgia, do estado físico segundo a 

classificação American Society of Anesthesiology (ASA) e do tipo de dreno 

torácico referentes ao Grupo I, Grupo II e Grupo III. 
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Tabela 3 - Características sócio-demográficas dos doentes do Grupo I, 
Grupo II e Grupo III. São Paulo - 2006. 

Variáveis 
Sócio-demográficas 

Grupo I Grupo II Grupo III Teste  
p 

Idade (anos) n % n % n % Qui-quadrado 

21 a 40 4 7,3 8 12,1 07 11,5 0,560 

41 a 60 30 54,6 38 57,6 28 45,9  

61 a 75 21 38,1 20 30,3 26 42,6  

Média (DP) 56,5 (11,8) 54,2 (12,1) 56,4 (11,6) 
Kruskal-
Wallis 

Mediana 59,0 54,0 58,0 0,439 

Variação 22 a 74 25 a 74 27 a 75  

Sexo n % n % n % Qui-quadrado 

Masculino 32 58,2 47 71,2 34 55,7 0,154 

Feminino 23 41,8 19 28,8 27 44,3  

Escolaridade n % n % n % Qui-quadrado 

0 a 4 26 47,3 27 40,9 31 50,8 0,256 

5 a 8 8 14,5 10 15,1 12 19,7  

9 a 11 6 10,9 12 18,2 07 11,5  

12 ou mais 15 27,3 17 25,8 11 18,0  

Média +DP 7,9 (5,4) 8,3 (5,4) 6,8 (4,7) 
Kruskal-
Wallis 

Mediana 7,0 7,5 4,0 0,373 

Variação 1 a 16 1 a 18 1 a 16  

Tipo de cirurgia n % n % n % Qui-quadrado 

RM* 32 58,2 41 62,1 30 49,2 0,256 

Válvula 21 38,2 25 37,9 30 49,2  

RM + Válvula 2   3,6 0   0,0 1   1,6  

Tipo de dreno n % n % n % Qui-quadrado 

Mediastino  51 92,7 65 98,5 58 95,1 0,297 

Pleural direito  22 40,0 14   21,2 20 32,8 0,072 

Pleural esquerdo 33 60,0 37   56,0 38 62,3 0,769 

Estado físico (ASA) N % n % n % Qui-quadrado 

1,2 1  1,8 0   0,0 0  0,0 0,085 

3 29 52,7 49 74,2 42 68,9  

4 25 45,5 17 25,8 19 31,1  

5,6 0   0,0 0   0,0 0   0,0  

*Revascularização do Miocárdio  



Resultados 52

Observa-se na Tabela 3 que a quase totalidade dos doentes tinha 

idade superior a 41 anos; no entanto, chamou a atenção a freqüente 

ocorrência de doentes na faixa de idade entre 41 a 60 anos. A maior parte 

dos doentes foi do sexo masculino, a escolaridade mais freqüente foi até 

quatro anos. 

Observou-se que os três Grupos eram homogêneos quanto à idade, 

sexo, escolaridade, tipo de cirurgia, tipo de dreno e estado físico avaliado 

por meio da ASA, o que permitiu comparações entre os Grupos. 

4.3 Intensidade e local da dor 

Os dados sobre dor referem-se à intensidade e local da queixa. Estão 

apresentados de modo a permitir a análise intragrupos e intergrupos, nas 

situações de dor ao repouso, à inspiração profunda e à tosse, nos seis 

momentos. 
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Tabela 4 - Comparações intergrupos da intensidade de dor (0-10) ao 
repouso, nos três Grupos, nos seis Momentos. São Paulo - 
2006. 

Momento Intensidade de dor 

 GI1 
(n= 55) 

GII2 
(n= 66) 

GIII3 
(n= 61) 

p 
Kruskal-
Wallis 

GI x GII GI x GIII GII x GIII 

1        
Média (DP) 4,5 (3,6) 4,2 (3,2) 4,6 (3,1) 0,770    
Mediana 5,0 4,0 5,0     
Variação 0 a10 0 a 10 0 a 10     
2        
Média (DP) 3,0 (2,9) 1,6 (2,0) 2,9 (2,8) 0,012* <0,05 >0,05 <0,05 
Mediana 3,0 0,5 2,0     
Variação 0 a 10 0 a 7 0 a10     
3        
Média (DP) 1,9 (2,5) 1,1 (1,5) 1,5 (1,9) 0,603    
Mediana 0,0 0,5 1,0     
Variação 0 a 8 0 a 7 0 a 7     
4        
Média (DP) 1,3 (1,8) 1,1 (1,7) 1,7 (2,2) 0,210    
Mediana 0,0 0,0 1,0     
Variação 0 a 6 0 a 10 0 a 9     
5        
Média (DP) 1,6 (2,3) 1,1 (2,0) 1,2 (1,6) 0,487    
Mediana 0,0 0,0 0,5     
Variação 0 a 8 0 a 10 0 a 7     
6        
Média (DP) 1,2 (2,1) 0,6 (1,3) 0,9 (1,5) 0,293    
Mediana 0,0 0,0 0,0     
Variação 0 a 8 0 a 7 0 a 8     
        

* diferença estatisticamente significativa;        1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Observa-se na Tabela 4 e Gráfico 1 que, nos três Grupos, há um 

declínio das intensidades de dor do Momento 1  para o Momento 6. No 

Grupo II todas as médias de dor, nos seis Momentos, são inferiores às 

médias do Grupo I e Grupo III.  

Nota-se que há diferença estatisticamente significativa na intensidade 

de dor ao repouso no Momento 2 e que essa diferença deveu-se à menor 

intensidade da dor apresentada pelo Grupo II.  
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Para se analisar onde essa diferença ocorreu, os Grupos foram 

comparados dois a dois por meio do teste de Dunn e observou-se o 

seguinte: Grupo I x Grupo II p<0,05 e Grupo II x III p < 0,05. 

Gráfico 1 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) ao repouso, 
nos três Grupos. São Paulo - 2006. 
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Tabela 5 - Comparações da intensidade da dor (0-10) ao repouso, nos 
seis Momentos e em cada Grupo, segundo o Teste de 
Friedman. São Paulo - 2006. 

MOMENTO 
GI1 

 
valor p 

GII2 
 

valor p 

 
GIII3 

 
valor p 

 

1 x 2  0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 3 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 4 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 5 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 6 0,001* 0,001* 0,001* 

2 x 3 0,005* 0,183 0,001* 

2 x 4 0,001* 0,074 0,003* 

2 x 5 0,001* 0,068 0,001* 

2 x 6 0,001* 0,001* 0,001* 

3 x 4 0,126 0,739 0,576 

3 x 5 0,451 0,642 0,311 

3 x 6 0,057 0,026* 0,036* 

4 x 5 0,491 0,603 0,166 

4 x 6 0,423 0,012* 0,012* 

5 x 6 0,179 0,052 0,068 

* diferença estatisticamente significativa;        1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Analisando-se o Grupo I nota-se haver diferença em todas as 

comparações entre o Momento 1 versus 2,3,4,5 e 6 e nas comparações 

entre o Momento 2 versus os Momentos 3, 4 e 5.  

No Grupo II observam-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5, 6 e nas comparações do Momento 6 versus 2, 3, 4. 
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No Grupo III percebem-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5 e 6, nas comparações, entre o Momento 2 versus os Momentos 3, 4, 5 e 

6 e nas comparações entre o Momento 6 versus 1, 2, 3 e 4 (Tabela 5). 

Tabela 6 - Comparações intergrupos de intensidade de dor (0-10) à 
inspiração profunda, nos seis Momentos. São Paulo - 2006. 

Momento Intensidade de dor 

 GI1 
(n= 55) 

GII2 
(n= 66) 

GIII3 
(n= 61) 

p 
Kruskal

-Wallis 

GI x GII GI x GIII GII x GIII 

1        
Média (DP) 5,7 (3,7) 5,3 (3,0) 5,9 (2,7) 0,491    
Mediana 6,0 5,0 6,0     
Variação 0 a10 0 a 10 0 a 10     
2        
Média (DP) 4,9 (3,0) 4,0 (2,2) 4,2 (2,7) 0,238    
Mediana 5,0 4,0 4,0     
Variação 0 a 10 0 a 9 0 a10     
3        
Média (DP) 4,0 (2,8) 3,0 (1,8) 3,9 (2,3) 0,050    
Mediana 4,0 3,0 4,0     
Variação 0 a 10 0 a 10 0 a 9     
4        
Média (DP) 3,3 (2,3) 2,7 (2,0) 3,8 (2,5) 0,063    
Mediana 3,0 2,0 3,0     
Variação 0 a 10 0 a 10 0 a 10     
5        
Média (DP) 3,5 (2,7) 2,4 (1,9) 3,2 (2,3) 0,061    
Mediana 3,0 2,0 3,0     
Variação 0 a 10 0 a 8 0 a 9     
6        
Média (DP) 3,0 (2,4) 2,1 (1,8) 2,6 (2,0) 0,088    
Mediana 3,0 2,0 2,0     
Variação 0 a 9 0 a 6 0 a 10     
        

   1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Na Tabela 6 e Gráfico 2 observa-se que, nos três Grupos, há um 

declínio das médias do Momento 1  para o Momento 6.  No Grupo II, todas 

as médias dos seis Momentos são inferiores às médias do Grupo I e Grupo 

III.  

Observa-se que não há diferença estatisticamente representativa na 

intensidade de dor à inspiração profunda nos Momentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  
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Gráfico 2 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) à inspiração 
profunda, nos três Grupos. São Paulo - 2006. 
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Tabela 7- Comparações intragrupo de intensidade de dor (0-10) à 
inspiração profunda, nos seis Momentos e em cada Grupo, 
segundo Teste de Friedman. São Paulo - 2006. 

MOMENTO 
GI1 

 
valor p 

GII2 
 

valor p 

 
GIII3 

 
valor p 

 

1 x 2 0,018* 0,003* 0,001* 

1 x 3 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 4 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 5 0,001* 0,001* 0,001* 

1 x 6 0,001* 0,001* 0,001* 

2 x 3 0,006* 0,001* 0,247 

2 x 4 0,001* 0,001* 0,270 

2 x 5 0,001* 0,001* 0,015* 

2 x 6 0,001* 0,001* 0,001* 

3 x 4 0,056 0,216 0,729 

3 x 5 0,110 0,016* 0,146 

3 x 6 0,016* 0,001* 0,001* 

4 x 5 0,719 0,148 0,054 

4 x 6 0,424 0,012* 0,001* 

5 x 6 0,221 0,123 0,023* 

* diferença estatisticamente significativa;        1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII 

Analisando-se o Grupo I nota-se haver diferença em todas as 

comparações entre o Momento 1 versus 2,3,4,5 e 6, nas comparações entre 

o Momento 2 versus os Momentos 3, 4, 5 e 6 e nas comparações entre o 

Momento 6 versus os Momentos 1, 2 e 3 (Tabela 7). 
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No Grupo II observam-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5, 6, nas comparações, entre o Momento 2 versus os Momentos 3, 4, 5 e 

6 e nas comparações do Momento 6 versus 1, 2, 3, 4. 

No Grupo III percebem-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5 e 6, nas comparações entre o Momento 2 versus os Momentos 5 e 6 e 

nas comparações entre o Momento 6 versus 1, 2, 3, 4 e 5. 

Tabela 8 - Comparações intergrupos de intensidade de dor (0-10) à 
tosse, nos seis Momentos. São Paulo - 2006. 

Momento Intensidade de dor 
 GI1 

(n= 55) 
GII2 

(n= 66) 
GIII3 

(n= 61) 
p 

Kruskal-

Wallis 

GI x GII GI x GIII GII x GIII 

1        
Média (DP) 6,3 (3,4) 5,4 (3,2) 6,2 (3,0) 0,199    
Mediana 7,0 5,0 7,0     
Variação 0 a10 0 a 10 0 a 10     
2        
Média (DP) 5,5 (3,2) 4,2 (2,5) 5,2 (2,7) 0,021* p< 0,05 p> 0,05 p>0,05 
Mediana 6,0 4,0 5,0     
Variação 0 a 10 0 a 10 0 a10     
3        
Média (DP) 5,1 (3,1) 3,3 (2,1) 4,4 (2,6) 0,005* p< 0,05 p> 0,05 p>0,05 
Mediana 4,0 3,0 4,0     
Variação 0 a 10 0 a 10 0 a 10     
4        
Média (DP) 4,3 (2,8) 3,4 (2,1) 4,6 (2,7) 0,048* p>0,05 p> 0,05 p< 0,05 
Mediana 4,0 3,0 4,0     
Variação 0 a 10 0 a 10 0 a 10     
5        
Média (DP) 4,2 (3,0) 2,9 (2,1) 3,8 (2,4) 0,050    
Mediana 4,0 3,0 4,0     
Variação 0 a 10 0 a 8 0 a 9     
6        
Média (DP) 3,8 (2,8) 2,3 (1,9) 3,6 (2,4) 0,001* p< 0,05 p> 0,05 p< 0,05 
Mediana 4,0 2,0 3,0     
Variação 0 a 10 0 a 7 0 a 10     
        

* diferença estatisticamente significativa;        1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII 

Na Tabela 8 e Gráfico 3, observa-se que há um declínio da 

intensidade de dor do Momento 1  para o Momento 6 nos três Grupos. No 
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Grupo II, todas as médias dos seis Momentos são inferiores as médias do 

Grupo I e Grupo III.  

Observa-se que há diferença na intensidade de dor à tosse nos 

Momentos 2, 3, 4 e 6 e que essa diferença deveu-se à menor intensidade da 

dor apresentada pelo Grupo II.  

Para se analisar onde essa diferença ocorreu os Grupos foram 

comparados dois a dois por meio do teste de Dunn e observou-se: Grupo I x 

Grupo II p<0,05 (nos Momentos 2, 3 e 6) e Grupo II x III p < 0,05 (nos 

Momentos 4 e 6).            

Gráfico 3 - Evolução das médias de intensidade de dor (0-10) à tosse, nos 
três Grupos. São Paulo - 2006. 
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Tabela 9 - Comparações intragrupo de intensidade de dor (0-10) à tosse, 
nos seis Momentos e em cada Grupo, segundo Teste de 
Friedman. São Paulo - 2006. 

MOMENTO 
GI1 

 
valor p 

GII2 
 

valor p 

 
GIII3 

 
valor p 

 
1 x 2 0.030* 0.009* 0.023* 
1 x 3 0.006* 0.001* 0.001* 
1 x 4 0.001* 0.001* 0.001* 
1 x 5 0.001* 0.001* 0.001* 
1 x 6 0.001* 0.001* 0.001* 
2 x 3 0.200 0.019* 0.021* 
2 x 4 0.008* 0.009* 0.078 
2 x 5 0.003* 0.001* 0.001* 
2 x 6 0.001* 0.001* 0.001* 
3 x 4 0.038* 0.969 0.643 
3 x 5 0.028* 0.159 0.230 
3 x 6 0.002* 0.001* 0.028* 
4 x 5 0.690 0.047* 0.012* 
4 x 6 0.157 0.001* 0.013* 
5 x 6 0.189 0.024* 0.347 

* diferença estatisticamente significativa;        1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII 

Analisando-se o Grupo I nota-se haver diferença em todas as 

comparações entre o Momento 1 versus 2, 3, 4, 5 e 6, nas comparações 

entre o Momento 2 versus os Momentos 4, 5 e 6, nas comparações entre o 

Momento 3 versus os Momentos 5 e 6 e nas comparações entre o Momento 

6 versus os Momentos 1, 2 e 3. 

No Grupo II observam-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5, 6, nas comparações, entre o Momento 2 versus os Momentos 3, 4, 5 e 

6, nas comparações do Momento 4 versus 5 e 6 e nas comparações do 

Momento 6 versus 1, 2, 3, 4 e 5. 

No Grupo III percebem-se diferenças entre o Momento 1 versus 2, 3, 

4, 5 e 6, nas comparações entre o Momento 2 versus os Momentos 3, 5 e 6, 
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nas comparações entre o Momento 4 versus 5 e 6 e nas comparações entre 

o Momento 6 versus 1, 2, 3 e 4 (Tabela 9). 

Tabela 10 - Locais de dor referidos pelos doentes dos três Grupos, nos 
seis Momentos de avaliação. São Paulo - 2006. 

Local GI1 GII2 GIII3 
Momento n=55 n=66 n=61 
Incisão Torácica      
1 31 56.4% 48 72.7% 42 68.9% 
2 29 52.7% 44 66.7% 40 65.6% 
3 28 50.9% 34 51.5% 27 44.3% 
4 24 43.6% 34 51.5% 35 57.4% 
5 26 47.3% 36 54.5% 39 63.9% 
6 27 49.1% 35 53.0% 41 67.2% 
Dreno Pleural D*      
1 22 40.0% 14 21.2% 20 32.8% 
2 7 12.7% 1 1.5% 7 11.5% 
3 6 10.9% 5 7.6% 6 9.8% 
4 3 5.5% 2 3.0% 4 6.6% 
5 3 5.5% 2 3.0% 4 6.6% 
6 3 5.5% 3 4.5% 2 3.3% 
Dreno Pleural E**      
1 33 60.0% 37 56.1% 38 62.3% 
2 10 18.2% 6 9.1% 14 23.0% 
3 14 25.5% 9 13.6% 12 19.7% 
4 14 25.5% 9 13.6% 12 19.7% 
5 8 14.5% 11 16.7% 13 21.3% 
6 9 16.4% 7 10.6% 10 16.4% 
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Local GI1 GII2 GIII3 
Momento n=55 n=66 n=61 
Dreno Mediastino      
1 51 92.7% 65 98.5% 58 95.1% 
2 19 34.5% 23 34.8% 28 45.9% 
3 16 29.1% 25 37.9% 29 47.5% 
4 21 38.2% 25 37.9% 23 37.7% 
5 21 38.2% 23 34.8% 24 39.3% 
6 18 32.7% 14 21.2% 18 29.5% 
Escapular      
1 1 1.8% 1 1.5% 0 0.0% 
2 1 1.8% 1 1.5% 1 1.6% 
3 1 1.8% 1 1.5% 1 1.6% 
4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
5 0 0.0% 1 1.5% 0 0.0% 
6 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Cervical      
1 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 
2 1 1.8% 0 0.0% 2 3.3% 
3 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 
4 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 
5 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 
6 1 1.8% 0 0.0% 1 1.6% 
Outro      
1 2 3.6% 3 4.5% 1 1.6% 
2 0 0.0% 2 3.0% 0 0.0% 
3 1 1.8% 1 1.5% 1 1.6% 
4 0 0.0% 1 1.5% 1 1.6% 
5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
6 2 3.6% 1 1.5% 0 0.0% 

        1GI: Grupo I; 2 GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III  *E: esquerdo; **D: direito 

Nota-se na Tabela 10 que o Momento 1 apresentou a freqüência de 

queixa de dor mais elevada em todos os Grupos. O local de dor prevalente 

neste Momento foi a região do dreno no mediastino, a partir do Momento 2 o 

local prevalente foi a incisão torácica. Ressalta-se que os doentes poderiam 

indicar mais de um local de dor.  
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4.4 Uso de morfina suplementar 

A seguir estão apresentados os dados que permitem a análise do 

recebimento de doses suplementares de morfina por grupo e a comparação 

intergrupos. 

Tabela 11 - Comparação de doses de morfina suplementar e de número 
de doentes que a receberam, nos três Grupos. São Paulo - 
2006. 

Morfina 
Suplementar 

GI1 
n= 55 

GII2 
n= 66 

GIII3 
n= 61 

p 
 

Nº de doses  20     105 50 
Kruskal-
Wallis 

Média (DP) 0,36±0,82 1,59±2,04 0,81±1,69 0,002* 

Mediana 0 1 0  

Variação 0 a 4 0 a 9 0 a 9  

Nº de doentes n           % n           % n           % 
Qui 

quadrado 

que utilizaram 12       21,8 35       53,0 22       36,1 0,002* 

morfina     

Nº de doses/doente    
Kruskal-
Wallis 

Média (DP) 1,66±0,98 3,0±1,9 2,27±2,18 0,022* 

Mediana 1 2 1,5  

Variação 1 a 4 1 a 9 1 a 9  
* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

O Grupo II apresentou o maior número de doses de morfina (p= 

0,002), de pessoas que receberam doses suplementares (p= 0,002) e de 

doses por pessoa (p= 0,022).  

Para se analisar onde essa diferença ocorreu, os Grupos foram 

comparados dois a dois por meio do teste de Dunn e observou-se o número 

de doses de morfina Grupo I x Grupo II p<0,05, o número de doses por 
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doente, Grupo I x Grupo II p<0,05 e Grupo II x III p < 0,05. Não houve 

diferenças significativas nas comparações com os outros Grupos. 

Tabela 12 - Distribuição do número de doentes que receberam doses de 
morfina, nos seis Momentos, nos três Grupos. São Paulo -
2006. 

Momento 
GI1  

(n=55) 
 

GII2 
 (n=66) 

 
GIII3 

 (n=61)  p 

 n %  n %  n %   

1 3 5,5%  19 28,8%  5 8,2%  0,001 * 

2 8 14,5%  22 33,3%  11 16,4%  0,028 * 

3 5 9,1%  12 19,7%  7 11,5%  0,301 * 

4 1 1,8%  9 15,2%  9 14,8%  0,043 * 

5 2 3,6%  3 4,5%  3 4,9%  0,941** 

6 0 0,0%   3 4,5%   1 1,6%   0,147** 

teste qui-quadrado;  **teste da razão de verossimilhança;  
1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Observa-se na Tabela 12 que no Grupo II a proporção de doentes que 

recebeu morfina foi maior que nos demais Grupos, nos Momentos 1 (p= 

0,001) e 2 (p=0,028). No Momento 4 (p=0,043), o Grupo I recebeu uma 

proporção de morfina menor do que nos demais Grupos. Nos Momentos 3, 5 

e 6 não há diferença entre os Grupos. 
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Tabela 13 - Comparação das médias de doses de morfina, nos seis 
Momentos, nos três Grupos. São Paulo - 2006. 

Momento 
G I1 

n=55 
G II2 
n=66 

G III3 
n=61 

P 
Kruskal-

Wallis 

GI x 
GII 

GI x 
GIII 

GII x 
GIII 

        
 0,07±0,32 0,46±0,88 0,16±0,61 <0,001* <0,05 >0,05 >0,05 
1 0 0 0     
 0 a 2 0 a 4 0 a 3     
        
 0,14±0,35 0,51±0,99 0,22±0,55 0,020* <0,05 >0,05 >0,05 
2 0 0 0     
 0 a 1 0 a 5 0 a 3     
        
 0,09±0,29 0,28±0,69 0,16±0,52 0,261    
3 0 0 0     
 0 a 1 0 a 3 0 a 3     
        
 0,01±0,13 0,21±0,71 0,18±0,46 0,043* <0,05 <0,05 >0,05 
4 0 0 0     
 0 a 1 0 a 5 0 a 2     
        
 0,03±0,18 0,04±0,2 0,06±0,3 0,938    
5 0 0 0     
 0 a 1 0 a 1 0 a 2     
        
 0±0 0,06±0,29 0,01±0,12 0,222    
6 0 0 0     
 0 a 0 0 a 2 0 a 1     
        

* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Na Tabela 13 é possível observar que o Grupo II mostrou maior média 

de doses de morfina comparado ao Grupo I nos Momentos 1, 2. Observou-

se que o Grupo I recebeu a menor média de doses de morfina comparado 

aos Grupos II e III no Momento 4. Não houve diferenças significativas para 

outras comparações. 
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4.5 Ocorrência dos efeitos colaterais 

A seguir estão apresentados os dados que permitem verificar a 

ocorrência de efeitos colaterais - náusea ou vômito, prurido, grau de 

sedação - nos seis Momentos, dos três Grupos. 

Tabela 14 - Ocorrência de náusea, vômito e prurido, nos seis Momentos e 
nos três Grupos. São Paulo - 2006. 

Náusea / vômito 
GI1  

(n=55)  
GII2  

(n=66)  
GIII3 

(n=61)  Qui-quadrado 

 n %  n %  n %   
1 6 10,9  7 10,6  6 9,8  0,981 
2 16 29,1  16 24,2  21 34,3  0,451 
3 6 10,9  6 9,1  5 8,2  0,879 
4 8 14,6  4 6,1  9 14,8  0,218 
5 6 10,9  6 9,1  5 8,2  0,879 
6 9 16,4  3 4,6  3 4,9  0,032* 
           
* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Na Tabela 14 observa-se que a ocorrência de náusea ou vômito foi 

maior no Grupo I, no Momento 6 (p=0,032). Prurido ocorreu somente uma 

vez no Grupo II. Observa-se, também, a alta ocorrência de náusea/ vômito 

no Momento 2, em todos os Grupos. 
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Tabela 15 - Médias do grau de sedação pela escala de Ramsay, segundo 
os seis momentos, nos três Grupos. São Paulo - 2006. 

MOMENTO GI1 GII2 GIII3 Kruskal-Wallis  

p 
1     
Média (DP) 2,4+0,6 2,5+0,6 2,5+0,5 0,616 
Mediana 2 2 2  
Variação 1 a 4 1 a 4 2 a 4  
2     
Média (DP) 2,2+0,4 2,1+0,4 2,1+0,3 0,128 
Mediana 2 2 2  
Variação 2 a 3 2 a 4 2 a 4  
3     
Média (DP) 2,1+0,2 2,1+0,2 2+0,1 0,433 
Mediana 2 2 2  
Variação 2 a 3 2 a 3 2 a 3  
4     
Média (DP) 2+0,2 2+0,3 2+0,1 0,639 
Mediana 2 2 2  
Variação 1 a 3 1 a 4 2 a 3  
5     
Média (DP) 2+0,2 2+0,2 2+0 0,225 
Mediana 2 2 2  
Variação 1 a 2 1 a 3 2 a 2  
6     
Média (DP) 2+0 2+0,1 2+0,1 0,646 
Mediana 2 2 2  
Variação 2 a 2 2 a 3 2 a 3  

     
1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Não se observou diferença estatisticamente significativa entre os 

Grupos, em todos os Momentos (Tabela 15). A mediana de sedação foi 2,0 

nos três Grupos. 
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4.6 Uso de antiemético, anti-histamínico e antagonista do opióide 

A seguir estão apresentados os dados que permitem a análise do 

recebimento dos medicamentos adjuvantes (antiemético, antihistamínico, 

antagonista do opióide), nos três Grupos. 

Tabela 16 - Doses de antiemético, anti-histamínico e antagonista do 
opióide e número de doentes que os receberam, nos três 
Grupos. São Paulo - 2006. 

Antiemético  
  

GI1 
n= 55  

GII2 
n= 66 

GIII3 
n= 61   p 

         

Nº de doses  30       55 43   
Kruskal-
Wallis 

Média (DP)  0,54±0,91  0,83±1,27 0,70±1,11   0,601 

Mediana  0  0 0    

Variação  0 a 4  0 a 4 0 a 4    

         

Nº de doentes  n           %  n           % n           %   
Qui 

quadrado 

que utilizaram  18       32,7  26       39,4 23       37,7   0,739 

morfina         

         

Nº de doses/doente        
Kruskal-
Wallis 

Média (DP)  1,66±0,84  2,11±1,17 1,86±1,05   0,507 

Mediana  1,5  2 1    

Variação  1 a 4  1 a 4 1 a 4    

         
* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

O uso de antiemético não diferiu entre os Grupos, conforme Tabela 

16. O anti-histamínico foi administrado uma única vez, no Grupo II, e não 

houve administração de antagonista opióide. 

Tabela 17 - Distribuição do número de doentes que receberam doses de 
antiemético, nos seis Momentos, nos três Grupos. São Paulo - 
2006. 
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Momento 
GI1  

(n=55)  
GII2 

 (n=66)  
GIII3 

 (n=61)  
p 

 n %  n %  n %   

1 2 3,6%  8 12,1%  4 6,6%  0,197** 

2 4 7,3%  17 25,8%  16 26,2%  0,016 * 

3 9 16,4%  10 15,2%  7 11,5%  0,731 * 

4 3 5,5%  9 13,6%  7 11,5%  0,324 * 

5 5 9,1%  3 4,5%  4 6,6%  0,606** 

6 1 1,8%   8 12,1%   4 6,6%   0,068** 

* teste qui-quadrado; ** teste da razão de verossimilhança;  
1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Nota-se na Tabela 17 que, no Momento 2 (p=0,016), no Grupo I a 

proporção de pacientes que receberam antemético foi menor que nos 

demais Grupos. Nos demais Momentos, não há diferença entre os Grupos 

quanto à administração de antiemético. 
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Tabela 18 - Comparação das médias de doses administradas de 
antiemético, nos seis Momentos, nos três Grupos. São Paulo - 
2006. 

Momento 
GI1 

n=55 
GII2 

n=66 
GIII3 
n=61 

P 
Kruskal-

Wallis 

GI x 
GII 

GI x 
GIII 

GII x 
GIII 

        
 0,05±0,29 0,12±0,32 0,06±0,24 0,216    
1 0 0 0     
 0 a 2 0 a 1 0 a 1     
        
 0,09±0,34 0,25±0,44 0,27±0,48 0,019* <0,05 <0,05 >0,05 
2 0 0 0     
 0 a 2 0 a 1 0 a 2     
        
 0,2±0,48 0,15±0,36 0,11±0,32 0,700    
3 0 0 0     
 0 a 2 0 a 1 0 a 1     
        
 0,09±0,39 0,13±0,34 0,11±0,32 0,372    
4 0 0 0     
 0 a 2 0 a 1 0 a 1     
        
 0,09±0,29 0,04±0,2 0,06±0,24 0,606    
5 0 0 0     
 0 a 1 0 a 1 0 a 1     
        
 0,01±0,13 0,12±0,32 0,06±0,24 0,090    
6 0 0 0     
 0 a 1 0 a 1 0 a 1     
        

* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Observa-se na Tabela 18 que na comparação entre os Grupos, o 

Grupo I recebeu o menor número de doses e apresentou diferença 

significativa se comparado ao Grupo II e III. 
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4.7  Satisfação com o tratamento 

A seguir estão apresentadas as médias das notas de satisfação 

atribuídas pelos doentes e as análises comparativas, nos cinco Momentos 

de avaliações, nos três Grupos.  

Tabela 19- Comparações intergrupos sobre a satisfação do doente (0-10) 
com o tratamento da dor, nos cinco Momentos, nos três 
Grupos. São Paulo - 2006. 

Momento Satisfação 
 GI1 

(n= 55) 
GII2 

(n= 66) 
GIII3 

(n= 61) 
p 

Kruskal-

Wallis 

GI x 
GII 

GI x 
GIII 

GII x 
GIII 

2        
Média (DP) 8,0 (2,1) 8,8 (1,9) 7,4 (2,8) <0,001 <0,05 >0,05 <0,05 
Mediana 8,0 10,0 8,0     
Variação 2 a 10 0 a 10 0 a10     
3        
Média (DP) 8,7 (1,8) 9,2 (1,6) 8,6 (1,6) 0,012* >0,05 >0,05 <0,05 
Mediana 10,0 10,0 9,0     
Variação 3 a 10 2 a 10 3 a 10     
4        
Média (DP) 8,6 (1,9) 9,0 (1,8) 8,9 (1,4) 0,338    
Mediana 10,0 10,0 10,0     
Variação 2 a 10 0 a 10 4,5 a 10     
5        
Média (DP) 8,8 (1,8) 9,0 (1,9) 8,9 (2,0) 0,876    
Mediana 10,0 10,0 10,0     
Variação 2 a 10 0 a 10 0 a 10     
6        
Média (DP) 8,8 (1,7) 9,4 (0,9) 9,2 (1,2) 0,082    
Mediana 10,0 10,0 10,0     
Variação 3 a 10 5 a 10 5 a 10     
6        
Média (DP) 8,0 (2,1) 8,8 (1,9) 7,4 (2,8) 0,293    
Mediana 8,0 10,0 8,0     
Variação 2 a 10 0 a 10 0 a10     
        

* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Na Tabela 19 observa-se que a satisfação dos doentes foi alta nos 

três Grupos. No Grupo II ocorreram as maiores médias de satisfação com o 

tratamento da dor em todos os Momentos. Nota-se também que a mediana 

do Grupo II foi 10 em todas as avaliações. 
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Nota-se que há diferença na satisfação com o tratamento nos 

Momentos 2 e 3 e que essas diferenças deveram-se à maior satisfação 

expressada pelo Grupo II.  

Para se analisar onde essa diferença ocorreu os Grupos foram 

comparados dois a dois por meio do teste de Dunn e observou-se o 

seguinte: Grupo I x Grupo II p<0,05 (Momento 2) e Grupo II x Grupo III 

p<0,05 (nos Momentos 2 e 3).  

Gráfico 4 - Evolução das médias de satisfação com o tratamento da dor, 
nos cinco momentos, nos três Grupos. São Paulo - 2006. 
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Tabela 20 - Comparações da satisfação do doente com o tratamento, nos 
cinco Momentos e em cada Grupo, segundo o Teste de 
Friedman. São Paulo - 2006. 

MOMENTO GI1 GII2 
 

GIII3 
 

2 x 3 0,028* 0,081 0,006* 

2 x 4 0,112 0,521 0,001* 

2 x 5 0,021* 0,693 0,001* 

2 x 6 0,030* 0,030* 0,000* 

3 x 4 0,817 0,482 0,095 

3 x 5 0,409 0,479 0,133 

3 x 6 0,577 0,302 0,009* 

4 x 5 0,361 0,965 0,563 

4 x 6 0,467 0,045* 0,246 

5 x 6 0,916 0,030* 0,757 

* diferença estatisticamente significativa;  1GI: Grupo I; 2GII: Grupo II; 3GIII: Grupo III 

Analisando-se o Grupo I nota-se haver diferença nas comparações 

entre o Momento 2 versus 3, 5 e 6. 

No Grupo II observam-se diferenças entre o Momento 6 versus 2, 4, 

5. 

No Grupo III percebem-se diferenças entre o Momento 2 versus 3, 4, 

5 e 6, nas comparações entre o Momento 3 versus o Momento 6 (Tabela 

20). 
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4.8 Sumário dos resultados 

Sumarizando os resultados pode-se destacar: 

4.8.1  Intensidade de dor: 

• Intensidade da dor ao repouso: Grupo II melhor que os Grupos I e 

III (p=0,012); 

• Intensidade de dor à inspiração profunda: os Grupos foram 

semelhantes, mas o Grupo II apresentou tendência de melhora 

nos Momentos 3 (p=0,050), 4 (p= 0,063) e 5(p= 0,061); 

• Intensidade da dor à tosse: Grupo II melhor nos Momentos 2 

(p=0,021), 3 (p= 0,005), 6 (p=0,001) e o Grupo III apresentou a 

maior intensidade de dor no Momento 4 (p= 0,048). 

4.8.2 Uso de morfina “se necessário” (suplementar): 

• Grupo II apresentou maior proporção de doentes  e doses de 

morfina nos Momentos 1 (p= <0,001), 2 (p=0,028) e o Grupo I 

apresentou o menor número de doentes Momento 4 (p= 0,043). 

4.8.3 Ocorrência de náusea ou vômito, prurido e sedação: 

• O Grupo I apresentou maior ocorrência no Momento 6 (p= 0,032); 

• Prurido ocorreu uma vez e não houve ocorrência de depressão 

respiratória. 
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4.8.4 Uso de antiemético 

• Grupo I no Momento 2 apresentou menor proporção de doentes 

(p= 0,016) e de doses de antiemético (p= 0,019). 

4.8.5 Satisfação com o tratamento da dor 

• Grupo II foi melhor nos Momentos 2 (p<0,001) e 3 (p= 0,012). 
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5 DISCUSSÃO 

Este estudo testou os efeitos da Intervenção Treinamento, Avaliação 

e Registro Sistematizados da Dor, aplicada a pacientes do pós-operatório de 

cirurgia cardíaca e observou melhora nos aspectos intensidade da dor, 

consumo de analgésico suplementar e satisfação com a analgesia. Permitiu 

conhecer que a atuação da equipe de enfermagem direcionada para o uso 

de método sistematizado de avaliação e treinamento para o controle de dor, 

melhorou o controle da dor do pós-operatório.  

Com o intuito de criar condições semelhantes para os três Grupos, 

houve a necessidade de realizar educação pré-operatória do doente, 

padronização da prescrição medicamentosa e oferta de treinamento sobre 

controle de dor para todos os membros da equipe de enfermagem da 

unidade onde o estudo foi realizado.  

A educação pré-operatória teve o objetivo de tornar os doentes aptos 

a utilizarem a escala numérica de dor, informá-los sobre as possibilidades 

analgésicas disponíveis, sobre o tratamento de efeitos colaterais decorrentes 

dos opióides e estimulá-los a avisar a equipe de enfermagem caso 

apresentassem dor ou algum efeito colateral. 

A terapia farmacológica foi padronizada para o controle da dor, da 

náusea e vômito, do prurido e sonolência. Havia analgésicos administrados 

em horário fixo e analgésicos e medicamentos prescritos no regime “se 

necessário” para o controle dos efeitos colaterais. Os medicamentos “se 

necessário” foram criados para analisar a atuação da equipe de enfermagem 

nas três condições diferentes. Buscou-se identificar se, frente à queixa de 

dor ou de outro sintoma, a equipe administraria os medicamentos prescritos 

em regime “se necessário”, o que ocorreu em maior frequência no Grupo II. 
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O treinamento da equipe de enfermagem foi necessário visto que 

pessoas com competências diferentes submetidas à mesma situação podem 

ter desempenhos diferentes. Embora seja “impossível“ padronizar a 

competência entre diferentes profissionais, o Curso de Capacitação sobre 

Dor e seu Controle forneceu as informações básicas para que a atuação dos 

profissionais fosse a mais adequada possível. Toda a equipe de 

enfermagem foi treinada (180 funcionários, Tabela 1). 

Foi importante analisar a participação dos profissionais nos grupos, 

visto que eles tomavam decisões que influíam nos resultados. Se os 

funcionários que participaram de algum grupo fossem diferentes dos que 

participaram de outro grupo, isso poderia influir nos resultados, visto que 

cabia aos auxiliares e técnicos de enfermagem a identificação da presença 

de dor, de efeitos colaterais e a comunicação disso aos enfermeiros; aos 

enfermeiros cabia a identificação da presença de dor, de efeitos colaterais e 

a decisão de utilizar ou não os medicamentos “se necessário”.   

No instrumento de coleta de dados anotou-se (Anexo V) o nome e a 

função do funcionário que participou do cuidado ao doente, nos três Grupos. 

Observou-se que 86% dos enfermeiros e 73,4% dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem participaram de todos os Grupos estudados (Tabela 2), o que 

foi considerado muito bom. Nenhum profissional não treinado participou do 

estudo. Embora o ideal fosse que 100% dos funcionários participassem dos 

três Grupos isso é muito difícil de se obter pois há folgas, férias, 

remanejamento dos funcionários entre as UTIs cirúrgicas e de turno.   

Os dados mostraram que no Grupo II, aquele em que se associou o 

uso de Ficha Sistematizada de Avaliação da Dor ao Programa de 

Treinamento, obtiveram-se os melhores resultados, demonstrando os 

benefícios do uso rotineiro da Ficha Sistematizada de Avaliação. Ao se 

retirar a Ficha, o que ocorreu no Grupo III, houve declínio na melhora dos 

resultados. O Grupo I não apresentou superioridade em nenhuma das 

variáveis analisadas. 
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Participaram do estudo 180 pacientes; 55 no Grupo I, 66 no Grupo II e 

61 no Grupo III.  

Visando analisar os efeitos da intervenção Treinamento e Ficha 

Sistematizada para Avaliação e Registro da Dor era necessário que os 

Grupos fossem comparados. Observou-se que as variáveis idade, 

escolaridade, sexo, tipo de cirurgia, tipo de dreno e ASA não diferiram entre 

os Grupos, o que permitiu outras comparações (Tabela 3). 

Os resultados das comparações entre os Grupos relacionados a local 

e intensidade da dor, consumo de morfina suplementar, ocorrência de 

náusea/vômito, prurido, sonolência, consumo de antiemético e satisfação 

com o tratamento da dor estão discutidos a seguir, nessa ordem. No final, foi 

feita análise do conjunto dos dados. 

5.1 Local e Intensidade de dor 

O local de dor foi acompanhado para verificar se referia-se a área 

cirúrgica.  

O local prevalente de queixa de dor foi o dreno mediastino no 

Momento 1 (92,7% para o Grupo I, 98,5% para o Grupo II e 95,1% para o 

Grupo III). A partir do Momento 2 a queixa de dor mais freqüentes foi na 

incisão torácica (56,4% para o Grupo I, 72,7% para o Grupo II e 68,9% para 

o Grupo III). Essa distribuição contrariou uma idéia comum entre os 

profissionais de saúde, a de que o dreno pleural seria o local mais freqüente 

de queixa. Imaginava-se também que o Grupo com dor mais intensa seria o 

com mais locais de queixa de dor. Na análise dos dados essa hipótese não 

foi confirmada.  Um estudo na área descreveu que os locais mais freqüentes 

de dor são a esternotomia seguida da região epigástrica (local da inserção 

do dreno mediastino), o que está em concordância aos achados da presente 

pesquisa39. 
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A intensidade da dor pós-operatória foi avaliada em três situações: 

repouso, inspiração profunda e tosse, de 6 em 6 horas (seis Momentos), por 

um período de 30 horas, totalizando 330 avaliações de dor para o Grupo I, 

396 avaliações para o Grupo II e 366 para o Grupo III.  

5.1.1 Intensidade de dor ao repouso 

A intensidade da dor ao repouso foi analisada intragrupo e 

intergrupos.  Na análise intragrupo, observou-se que em todos os Grupos a 

dor diminuiu ao longo do tempo, o que é a evolução esperada da dor pós-

operatória (Tabelas 4 e 5).  

Na análise intergrupo, observou-se que somente o Grupo II 

apresentou queda brusca na intensidade de dor do Momento 1 (média=4,2; 

DP=3,2) para o Momento 2 (média=1,6; DP=2,0), conforme demonstrado na 

Tabela 4. Tal fato sugere que os pacientes do Grupo II tiveram analgesia 

mais adequada logo no início do pós-operatório.  

Ainda na comparação intergrupos, notou-se que a dor ao repouso foi 

menor no Grupo II (p=0,012), no Momento 2 (Tabela 4). Esse Momento é o 

mesmo da queda abrupta na intensidade da dor observada no Grupo 2, 

descrita no parágrafo acima. A dor menos intensa no início do pós-operatório 

(6h após a extubação), observada no Grupo II, Momento 2, é altamente 

desejável, pois sugere que os doentes estavam adequadamente 

analgesiados para vivenciarem situações dolorosas freqüentes no pós-

operatório precoce como fisioterapia, retirada de drenos, movimentação no 

leito etc.  

Embora se reconheça a importância da diferença observada no Grupo 

II, Momento 2, indaga-se por que essa diferença não se reproduziu em 

outros momentos. É possível que o protocolo analgésico basal fosse 

suficiente para o alívio da dor na maioria das situações, na maior parte dos 
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doentes, e que a analgesia mais individualizada e potente só fosse 

necessária em alguns momentos, como, por exemplo, no início do pós-

operatório ou nas situações de estimulação mais intensa. Essa hipótese 

reforça a importância da avaliação e de ajustes analgésicos freqüentes e 

individualizados. 

Cabe ressaltar que a intensidade da dor no Momento 1 nas situações 

repouso, inspiração profunda e tosse não diferiu entre os Grupos e isso foi 

desejável pois mostrou que os Grupos partiram do mesmo basal de 

intensidade de dor.  

5.1.2 Intensidade de dor à inspiração profunda 

Na análise intragrupo, a intensidade da dor à inspiração profunda 

diminuiu ao longo do tempo. A única exceção foi no Grupo I, Momento 5, no 

qual ocorreu pequena elevação da dor (Tabela 6 e 7).  

Na comparação intergrupos não se observaram diferenças 

significativas para dor à inspiração profunda (Tabela 6), o que causou 

surpresa, pois imaginava-se que a condição inspiração profunda, por ser 

dolorosa, levaria à manifestação das diferenças nas condições de analgesia 

e dos efeitos benéficos da estratégia de suplementação. De certo modo, a 

hipótese é sustentada, pois observou-se tendência para diferenças 

estatisticamente significativas, a favor do Grupo II, nos Momentos 3, 4 e 5  

pois o valor do p foi limítrofe (p=0,050; p=0,063 e p=0,061, respectivamente).  

5.1.3 Intensidade de dor à tosse 

A analise intragrupo mostrou que a intensidade da dor à tosse 

diminuiu com o tempo, exceto no Grupo II, no Momento 4, no qual observou-
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se pequena elevação da intensidade da dor (Tabela 9). Tal resultado era 

esperado, pois a dor aguda tende à diminuição à medida que o tecido lesado 

se restaura.  

Na análise intergrupos, Tabela 8, observaram-se diferenças nos 

Momentos 2 (p=0,021), 3 (p=0,005), 4 (p=0,048) e 6 (p=0,001), conforme 

pode-se observar nas Tabelas 8 e 9 e essas diferenças foram favoráveis ao 

Grupo II. Menor intensidade de dor foi observada no Grupo II quando 

comparado ao Grupo I nos Momentos 2, 3 e 6 e quando comparado ao 

Grupo III nos Momentos 4 e 6. Tais resultados são altamente desejáveis, 

considerando-se que a tosse eficaz é um importante exercício respiratório 

para auxiliar na diminuição de atelectasias e na efetivação da higiene 

brônquica e é necessário que o doente tenha condições de poder tossir sem 

sentir dor, senão a tosse tende a ser inibida. Os doentes do Grupo II, no que 

se refere a intensidade da dor, possivelmente, estavam em melhores 

condições para a realização de exercícios respiratórios.  

Controlar a dor pós-operatória representa oferecer ao doente 

melhores condições para o desempenho dos exercícios de reabilitação. 

Mensurar a dor nas situações de repouso, inspiração profunda e tosse 

decorreu da tentativa de simular os estímulos a que estão sujeitos os 

doentes nesse período e analisar a efetividade da analgesia nessas 

condições.  No Grupo II observou-se maior conforto ao doente. 

Os resultados deste estudo corroboram com os achados de vários 

autores que descrevem melhora na intensidade da dor após intervenção 

educativa 45,64,71,73,82,83,84,85 e uso de registros sistematizados 58,78,79,85.   

Com o objetivo de testar o efeito de um programa de educação em 

dor, estimularam-se os enfermeiros a executarem a avaliação regular da dor. 

O estudo apresentou três Fases (pré-intervenção, intervenção, pós-

intervenção). Houve um hospital onde a intervenção foi aplicada e dois 

hospitais serviram de controle. O tempo de coleta de dados para a Fase 1 

(controle) e Fase 3 (controle) foi de 8 meses/cada uma e a Fase 2 
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(intervenção) durou 10 meses (treinamento e coleta de dados). A amostra foi 

de 800 doentes e na comparação da intensidade da dor observou-se, no 

hospital em que a intervenção foi aplicada, redução significativa (p<0,05)87.    

Atividades desenvolvidas para o cuidado e reabilitação podem ser 

precipitadores de aumento dor no doente, principalmente nos primeiros dias 

do pós-operatório. Os doentes relatam, dentre as atividades que realizam, 

da intensidade de dor mais alta a mais baixa são as seguintes: a tosse, 

movimentação no leito, levantar-se, respiração profunda ou uso espirometria 

e repouso88.  

Poucos estudos, no entanto, avaliaram a intensidade da dor do pós-

operatório nas situações ao repouso, à inspiração profunda e à tosse em 

conjunto com programas educativos ou em estudos sobre avaliação e 

registros sistemáticos de dor.  

Estudo desenvolvido no período de 1999 a 2002 observou os efeitos 

de um programa de educação continuada para a equipe de enfermagem e 

médicos sobre a avaliação e documentação da intensidade da dor do pós-

operatório, ao repouso e ao movimento, e sobre a prescrição analgésica. 

Percebeu-se aumento de 60% para 88% (p<0,01) da freqüência na 

avaliação da dor 89. Mas não menciona sobre o impacto sobre a intensidade 

de dor. 

Estudo em doentes cirúrgicos propôs-se educar profissionais, doentes 

e familiares para avaliar a dor e a satisfação com o tratamento por meio da 

escala numérica. Foi dividido em duas fases: 72 doentes na Fase 1 (pré-

intervenção educativa)  e 71 doentes na Fase 2 (após intervenção 

educativa). A Fase II apresentou a menor média de intensidade de dor nas 

últimas 24 horas e não houve diferenças significativas quanto ao impacto da 

dor nas atividades deambulação, inspiração profunda e tosse e nem na 

satisfação com o tratamento da dor90.  
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5.2 Uso de morfina “se necessária” 

Os dados sobre morfina foram analisados de duas formas: uso total 

em 30 horas e uso em cada Momento. Foram também apresentadas as 

informações sobre a média de doses de morfina utilizadas, número de 

pessoas que a utilizaram e relação da dose por pessoa. 

Com relação ao uso total de morfina, observou-se que os doentes do 

Grupo II foram aqueles que receberam maior números de doses (p=0,002), 

nas comparações intergrupos. O Grupo II foi diferente do Grupo I e 

semelhante ao Grupo III. Foram administradas 20 doses no Grupo I, 105 

doses no Grupo II e 50 doses no Grupo III. Considerando-se o número de 

doses de morfina por doente, observou-se que os doentes do Grupo II foram 

aqueles que apresentaram maior relação (p=0,022) nas comparações 

intergrupos. O Grupo I e III foram semelhantes (Tabela11). 

Na continuidade da análise intergrupo compararam-se os Momentos, 

demonstrados nas Tabelas 12 e13. 

 Com relação ao número de doentes que utilizaram a morfina, 

observaram-se diferenças nos Momentos 1 (p<0,001), 2 (0,028) e 4 

(p=0,043). Na comparação intergrupos, o Grupo II apresentou o maior 

número de doentes recebendo morfina suplementar, quando comparado aos 

Grupos I e III. O Grupo I apresentou o menor uso de morfina, quando 

comparado ao Grupo II e III. Não houve diferenças entre as outras 

comparações. 

 Quanto ao número de doses de morfina perceberam-se diferenças 

nos Momentos 1 (<0,001), 2 (0,020) e 4 (0,043), na comparação intergrupos, 

em que o Grupo II apresentou maior média de doses de morfina nos 

Momentos 1 e 2, quando comparado aos Grupos I e III. O Grupo I, no 

Momento 4, apresentou a menor média de doses de morfina, quando 

comparado aos Grupos II e III. Não houve diferenças entre outras 

comparações. 
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A evolução da dor ao repouso, à inspiração profunda e à tosse foi 

melhor no Grupo II e o uso de morfina suplementar foi maior no Grupo II. No 

presente estudo optou-se por observar os efeitos da Intervenção 

Treinamento e Ficha Sistematizada sobre o comportamento da equipe de 

enfermagem, mensurando-se o uso de morfina “se necessária”. Observou-se 

aumento no consumo de morfina suplementar no Grupo II. Os dados 

mostraram que o Treinamento associado à Ficha Sistematizada foi mais 

efetivo, pois o consumo no Grupo II foi maior que no Grupo I e o mesmo não 

ocorreu quando se comparou o Grupo III com o Grupo I. 

A equipe de enfermagem apresentou atitude mais ativa na 

administração de morfina suplementar, inclusive nas repetições das doses 

para o mesmo doente, pois houve pacientes que receberam até 9 

administrações de morfina após o treinamento, tanto para o Grupo II quanto 

para o Grupo III. Tal fato sugere que a equipe de enfermagem atuou levando 

em conta a individualidade dos doentes sobre a necessidade de analgésico. 

O conjunto desses dados indicam que o treinamento da equipe de 

enfermagem e a adoção de um registro sistemático (Grupo II) foram a 

melhor estratégia para o controle da dor, melhor do que somente o 

treinamento da equipe sem o registro sistemático (Grupo III) e melhor que a 

existência de prescrição médica flexível isolada de outras ações (Grupo I). 

Este o estudo parece ter propiciado a oportunidade para que o doente 

sofresse reavaliações de sua dor, pois recebeu até nove doses de morfina 

(Tabela 11). Esta informação contraria estudo recente em que observou que 

há falta de reavaliações pela equipe de enfermagem após intervenção da 

dor91.  

A carga de trabalho da equipe de enfermagem da UTI Cirúrgica do 

presente estudo não difere da de outras unidades de doentes graves.  

Possivelmente, a falta de tempo e sobrecarga de trabalho 45,50,55 , apontados 

em estudos prévios como responsáveis pela subestimação da dor dos 

doentes pelos enfermeiros, não parecem argumentos cabais. A justificativa 
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de que a avaliação da dor pós-operatória é um ato que demanda tempo de 

que a enfermeira não dispõe, talvez seja uma idéia errônea ou uma 

dificuldade inicial de aceitar mudanças. Cabe destacar ainda que, após a 

retirada da Ficha Sistematizada, alguns profissionais expressaram sentir 

falta da Ficha em suas atividades, pois já haviam se adaptado à rotina de 

avaliar e registrar a dor.  

Além da falta de tempo, o medo de adição, de depressão respiratória, 

o desconhecimento sobre dor e seu tratamento, a falta de apoio médico e o 

comportamento passivo de alguns doentes (que não se queixam) são razões 

encontradas para a dificuldade na administração de opióides “se necessário” 
43,46,55,56,64,65,92,93, mas também não foram barreiras importantes para a 

atuação da equipe de enfermagem.  

Estudos educacionais que adotam a estratégia isolada de treinamento 

podem melhorar os resultados. Dahlman, Dykes e Elander95, aplicaram 

estudo de caso diário, para enfermeiras que atuam com doentes de pós-

operatório de cirurgia torácica, e mostrou aumento no número de 

administração de opióide e menor intensidade de dor relatada pelo doente. 

Por outro lado, uma intervenção isolada possivelmente não seja suficiente 

para obtenção de resultados consistentes para o alívio da dor. 

Possivelmente são necessárias associações de medidas para obtenção de 

melhores resultados no controle da dor no pós-operatório. 

Estudos têm mostrado que a educação e o uso de modelos 

(algoritmos) que facilitem a decisão clínica do enfermeiro são capazes de 

sanar tais dificuldades47,58,63,70,94,95,96.  

No presente estudo o uso de treinamento, protocolo de avaliação e 

algoritmo de ação foram capazes de influenciar favoravelmente a atuação da 

equipe de enfermagem e permitindo alcançar-se melhor analgesia.   
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5.3 Ocorrência de náusea/vômito, prurido, sonolência e consumo de 

antiemético, antihistamínico e antagonista do opióide 

Náuseas e vômitos são freqüentes no período pós-operatório e 

descritos como acometendo entre 10% a 30% dos doentes, o que justifica a 

investigação e tratamento adequado desses sintomas.  São associados ao 

alto nível de ansiedade, ao sexo feminino, à história prévia de náusea e 

vômito em cirurgia, à obesidade, ao tipo e duração da cirurgia, à presença 

de dor pós-operatória e ao uso de opóides97. O desconforto que acarretam 

faz com que alguns doentes preocupem-se mais com a náusea e o vômito 

do que com a dor no pós-operatório98. Além disso, náuseas e vômitos 

podem trazer complicações físicas como atraso nutricional, obstrução das 

vias aéreas, pneumonia aspirativa, desidratação e desequilíbrio eletrolítico, 

dificuldade no manejo da dor com opióides, entre outros99,100,101.  

Apesar disso, foi encontrado um número reduzido de estudos que 

envolvessem a equipe de enfermagem abrangendo aspectos educacionais 

sobre o tema e avaliação sistemática sobre a ocorrência e o controle dos 

efeitos colaterais. Tittle e McMillan102 observaram que há inadequada 

avaliação e registro dos efeitos colaterais em unidades de cuidados 

intensivos e cirúrgicos. 

No presente estudo, a investigação e o registro da presença de 

náusea/vômito, prurido, grau de sedação e uso de antiemético, 

antihistamínico e antagonista do opióide foi feito com rigor. Investigou-se e 

registrou-se sua ocorrência a cada 6 horas, durante 30 horas. 

5.3.1 Ocorrência de náusea/ vômito e consumo de antiemético 

Náusea e vômito ocorreram entre 9,8% a 34,3% nos primeiros 

Momentos nos 3 Grupos e foram mais freqüentes que prurido (ocorreu só 
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uma vez) e sedação (não ocorreu), conforme Tabelas 14 e 15. Estudos que 

analisaram a ocorrência de náusea e vômito, no pós-operatório, em 

pacientes submetidos a tratamento de dor, observaram valores que variaram 

entre 21,8% a 33,4%103. 

Nos três Grupos, a maior ocorrência da náusea/vômito foi no 

Momento 2 e uma diferença entre os Grupos pôde ser observada no Grupo 

I, Momento 6 (p=0,032), onde ocorreu o maior número de queixas (Tabelas 

14).  A administração do antiemético, quando se considerou o total recebido 

em 30h, não mostrou diferenças entre os Grupos, entretanto, em análise 

mais detalhada, considerando Momento a Momento, observou-se que no 

Grupo I, no Momento 2, houve menor uso de antiemético (p=0,016), 

conforme Tabela 17. Sintetizando a comparação entre os Grupos observa-se 

que as diferenças entre os Grupos foram discretas e que o Grupo I teve mais 

queixas e menor consumo de antieméticos, embora em Momentos diferentes 

(Tabelas14 e 17). 

Nota-se que maior uso de morfina ocorreu no Momento 2, nos 3 

Grupos, o que coincide com a ocorrência de náusea e vômito. Comparando-

se os Grupos observa-se que morfina foi mais utilizada no Grupo II, nos 

Momentos 1, 2 e 4, a maior ocorrência de náusea e vômito foi no Grupo I, no 

Momento 6 e a maior administração de antieméticos foi nos Grupos  II e III, 

no Momento 2. A coincidência entre a administração de morfina e maior 

administração de antiemético no Grupo II, Momento 2, a maior queixa de 

náusea e vômito e o maior recebimento de morfina também no Momento 2, 

poderiam sugerir relação de causa e efeito. No entanto, essa relação fica 

enfraquecida quando se relembra que maior uso de morfina também ocorreu 

no Grupo II nos Momentos 1 e 4, mas não foi acompanhada por aumento na 

náusea e vômito e nem por maior uso de antiemético.  

Comparando-se o número de pacientes com náusea e vômito e o 

número de pacientes que receberam antiémeticos (Tabela 14 e 17 ), nota-se 

que no Grupo I houve maior número de pacientes com queixa (n=51) e 

menor número de pacientes que receberam tratamento (n=24). Nos Grupos 
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II e III essa relação foi mais eqüitativa.    Embora os resultados mostrarem-

se discretos eles sugerem que o Curso de Capacitação sobre Dor e seu 

Controle e o uso da Ficha Sistematizada foram capazes de influir na 

avaliação e manejo desse sintoma.  

É responsabilidade do enfermeiro a avaliação regular da existência de 

dor e de efeitos indesejáveis. Em estudo com 38 enfermeiros e 30 doentes 

que testou ação educativa dirigida aos profissionais, notou-se que, após a 

implementação do programa educativo, houve melhora na documentação da 

dor (p= 5,2 x 10–16) e menor incidência de efeitos colaterais (p=0,027) 92. 

Estudo realizado por Harmer e Davies84 também observou diminuição na 

incidência de náusea e vômito de 37% para 23%, após implementação de 

programa educativo sobre dor e seu controle. 

5.3.2 Grau de sedação 

No presente estudo a distribuição da sedação dos doentes foi 

homogênea nos seis momentos, nos três Grupos. Por meio da análise 

descritiva, todos os doentes apresentaram mediana igual a 2 pela escala de 

sedação de Ramsay (Tabela 15). Esse fato chama a atenção para os 

Grupos II e III que consumiram maior número de doses de morfina quando 

comparado com o Grupo I, pois não houve aumento do grau de sedação e 

maior risco à função respiratória do doente em nenhum momento. Nenhum 

dos doentes necessitou utilizar antagonista do opióide para reverter sedação 

indesejada. 

A sedação não se mostrou como elemento importante neste estudo já 

que a grande maioria dos doentes apresentavam-se despertos e não houve 

exclusão de doentes devido à sedação excessiva.  

A cirurgia cardíaca utiliza no intraoperatório quantidade considerável 

de opióides, deixando os doentes mais propensos à sonolência no pós-
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operatório, em geral nos momentos iniciais após a extubação. Essa 

sonolência, se não for bem avaliada, poderá intimidar profissionais a realizar 

adequação da analgesia com opióides por medo de induzir à depressão 

respiratória ou considerar que doentes sonolentos não apresentam dor.  

Entretanto, sonolência não significa ausência de dor, como 

demonstrado por Paqueron et al104, que avaliaram os efeitos da sedação e 

analgesia de 73 doentes da Unidade Pós-Anestésica que necessitavam da 

titulação de morfina. Os doentes que receberam a titulação de morfina foram 

avaliados 5, 10, 20 e 30 minutos após a administração. Os principais 

achados foram que a sedação induzida por morfina não deve ser 

considerada como indicador de analgesia, pois 27% dos doentes que 

dormiram durante a titulação de morfina expressavam dor moderada e 25% 

apresentavam dor acima de 50 (escala de 0 a 100) após 30 min da 

descontinuação do uso de morfina. Observaram ainda que a utilização de 

morfina em doentes com grau de sedação 3 pela escala de Ramsay foi 

possível, sem o incremento de depressão respiratória. 

A utilidade em se adotar a avaliação da sedação em conjunto com a 

intensidade de dor está em oferecer segurança ao profissional na 

administração da analgesia com o opióide. O medo de depressão 

respiratória e instabilidade hemodinâmica neste período são observados nos 

profissionais.  

5.3.3 Ocorrência de prurido e consumo de anti-histamínico 

Este dado também chamou atenção quando se pensa no consumo de 

morfina. Prurido ocorreu uma única vez, somente no Grupo II; o doente 

recebeu uma dose de anti-histamínico e não apresentou novas ocorrências. 

Esses dados corroboram com os achados na literatura que mostram baixa 

incidência de prurido no pós-operatório após uso de opióides seja pela via 

intravenosa ou pela intratecal105,106,107. 
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5.4 Satisfação do doente com tratamento da dor 

A satisfação foi analisada intragrupo e intergrupos. Observou-se que 

todos os Grupos apresentaram médias de satisfação altas desde a segunda 

avaliação. Na análise intragrupos (Tabela 19), esperava-se que, à medida 

que houvesse menor intensidade de dor, haveria maior satisfação com o 

tratamento da dor, entretanto essa hipótese não foi confirmada, 

possivelmente pelo alto grau de satisfação desde os Momentos iniciais, em 

todos os Grupos. 

Na análise intergrupos, o Grupo II (Tabela 19), apresentou diferenças 

nos Momentos 2 (p<0,001) e 3 (p=0,012). Nessa análise o Grupo II 

apresentou maior satisfação com o tratamento da dor no Momento 2, 

quando comparado aos Grupo I e III. No Momento 3, o Grupo II envolveu 

maior número de doentes satisfeitos, quando comparado ao Grupo III. 

Possivelmente, o Grupo II apresentou maior satisfação nestes 

momentos porque foi o Grupo que, a partir de 6 horas da extubação do 

doente, ou Momento 2 (momento crítico), mostrou maior queda na 

intensidade da dor. Após esse período a queda foi semelhante à 

apresentada pelos outros Grupos.  

A investigação da satisfação do doente com o tratamento da dor foi 

realizado em cinco Momentos, nos três Grupos, de 6 em 6 horas, por um 

período de 30 horas, totalizando 275 avaliações de dor para o Grupo I, 330 

avaliações para o Grupo II e 305 para o Grupo III.  

Houve necessidade de retirar a análise no Momento 1, pois a maioria 

dos doentes referiu que não tinha condições de avaliar a satisfação com o 

tratamento da dor pois haviam acabado de ser extubados.  

No planejamento do estudo houve preocupação com a coleta do 

Grupo II, por se considerar que os doentes poderiam sentir-se incomodados 

pelas numerosas avaliações sobre a dor e satisfação a que estariam 
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expostos, isto é, seriam submetidos a 6 avaliações do pesquisador somadas 

às 16 avaliações da equipe de enfermagem da UTI-C, totalizando 22 

avaliações num período de 30 horas. Entretanto, contrariamente ao 

esperado, houve alta incidência de doentes muito satisfeitos com o 

tratamento, principalmente no Grupo II. Adicionando-se a isso houve uma 

carta de elogio de um doente do Grupo II sobre o presente estudo (Anexo 

X), que foi endereçado ao Serviço de Ouvidoria da instituição. 

Houve, no geral, alta satisfação com o tratamento da dor, inclusive 

para o Grupo I, que foi considerado como tendo o pior desenvolvimento nos 

resultados sobre o controle da dor e dos efeitos colaterais. Esses resultados 

mostram-se, de certo modo, contraditórios e corroboram achados na 

literatura.  

Desbiens et al 42 avaliaram a satisfação do doente com o controle de 

dor durante a hospitalização. Participaram do estudo 9.105 doentes: 5.176 

doentes referiram dor e somente 15% relataram dor insuportável e 

insatisfação com o controle. 

Bedard et al 90 encontraram menor intensidade de dor após programa 

educativo, mas a satisfação com o tratamento foi semelhante nas duas fases 

do estudo. 

Em outro estudo que avaliou a satisfação com o controle de dor de 

322 doentes idosos, no pós-operatório de toracotomia, laparotomia e 

procedimentos ortopédicos, encontrou-se que 75% dos doentes sentiam dor 

insuportável e 87% estavam satisfeitos com o tratamento108. 

No presente estudo, a avaliação da satisfação foi realizada em cinco 

momentos do pós-operatório, o que o diferencia de outros estudos, em que a 

satisfação foi avaliada no final do tratamento. Observou-se alto grau de 

satisfação em todos os Grupos, inclusive no Grupo I, em que se observou 

pior controle da dor e de efeitos colaterais.  É difícil entender por que esses 

piores resultados não influenciaram na satisfação do doente.  É possível que 
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o doente tenha avaliado a satisfação com o tratamento e não só com a dor; 

é possível que a expectativa do doente fosse de dor mais intensa. Cabe 

lembrar que a intensidade da dor foi moderada em parte das avaliações nos 

três Grupos e todos os doentes possuíam analgesia de base, possivelmente 

suficiente para a maior parte das situações (Tabela 4, 6 e 8). É possível, 

também, que o doente sentisse inibição de expressar não satisfação com o 

tratamento, visto que estava internado e se via em situação de 

vulnerabilidade.  

5.5 Conjunto dos dados 

Analisando-se o conjunto dos resultados, observa-se que o Grupo II 

foi melhor que o Grupo I nas situações de intensidade de dor (ao repouso no 

Momento 2 e à tosse nos Momentos 2, 3 e 6), consumo de morfina (nos 

Momentos 1, 2 e 4), ocorrência de náusea/vômito (no Momento 6), consumo 

de antiemético (no Momento 2) e no grau de satisfação (no Momento 2). O 

Grupo II foi melhor que o Grupo III nas situações de intensidade de dor (ao 

repouso no Momento 2 e à tosse  nos Momentos 2, 3, 4 e 6), consumo de 

morfina (nos Momentos 2 e 4) e no grau de satisfação (nos Momentos 2 e 

3). 

O melhor desempenho do Grupo II nos indicadores de intensidade de 

dor e ocorrência de náusea/vômito, possivelmente, foi relacionado à maior 

vigilância, propiciada pelo uso da Ficha Sistematizada de Avaliação da Dor, 

do Treinamento e pelo maior número de doses administradas de morfina e 

antiemético, motivadas pelo uso da Ficha e Treinamento.  

No Grupo III, os indicadores de bom resultado foram menores que no 

Grupo II, e isso chamou a atenção. Todos os funcionários receberam 

treinamento (à semelhança do que ocorreu com o Grupo II), mas tinham 

como vantagem a experiência com o uso da Ficha Sistematizada de 

Avaliação e com o protocolo de ajuste analgésico e de controle dos efeitos 
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colaterais. Considerando tais fatos, poder-se-ia pensar que os resultados do 

Grupo III fossem superiores ou semelhantes aos do Grupo II, o que não 

ocorreu, e indaga-se a razão disso. 

O declínio da melhora observada no Grupo III, provavelmente, deveu-

se à ausência de um eixo condutor, no caso a Ficha de Avaliação. Poder-se-

ia pensar também que decorreu do distanciamento do conhecimento 

adquirido no treinamento, pois o Grupo III foi o que se situou mais distante 

no tempo (o início da coleta ocorreu 42 dias após o treinamento).  

Em estudo sobre ressuscitação cardiopulmonar observou-se que o 

conhecimento adquirido em treinamento começa a ter um declínio gradativo 

após 6 meses e, sendo o conteúdo do treinamento vivenciado no dia-a-dia 

dos profissionais, a retenção permanece por maior tempo. Esses dados 

sustentam a idéia de que poder-se-iam esperar melhores resultados no 

Grupo III109,110.  

Por outro lado, sabe-se que a adesão a uma ação, idéia, 

comportamento pode diminuir com o tempo.  Há estudo que demonstrou 

queda gradual da adesão da equipe ao registro de dor  quando testou os 

efeitos de um programa educativo sobre dor para 277 enfermeiros e 115 

médicos das unidades médica e cirúrgica de cinco hospitais gerais. A 

adesão inicial dos profissionais ao efetuar duas avaliações diárias da dor em 

doentes e registrá-las no impresso de sinais vitais foi satisfatória, mas 

diminuiu para 59% após sete meses da implementação do programa 

educativo111. 

No presente estudo, no Grupo II, a dor foi avaliada pelos funcionários 

16 vezes em 30 horas, o que é um número elevado. No Grupo III não havia 

Ficha Sistematizada de Avaliação de Dor e Efeitos Colaterais e a avaliação 

ficou a critério de cada profissional. Como os resultados do Grupo III são 

inferiores aos observados no Grupo II imagina-se que a freqüência dos 

comportamentos de avaliar, atuar e registrar diminuiu.  
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Apenas a adoção de um registro sistematizado já pôde modificar 

resultados, o que justificaria a diminuição da melhora do Grupo III. 

A adoção de registro sistematizado isoladamente pode contribuir para 

a diminuição da intensidade da dor. Faries et al 78 adotou em seu estudo o 

registro sistematizado da dor em doentes oncológicos, por três dias 

consecutivos, em 20 doentes que pertenciam ao grupo controle e 20 do 

grupo experimental. Constatou-se diminuição significante na intensidade da 

dor (p= 0,02). A diminuição da intensidade da dor ocorreu com a adoção do 

registro sistematizado, sem a implementação de um programa educacional 

para esta intervenção, mas com uma breve explicação de 10 minutos e 

instruções por escrito. 

Outra explicação para o declínio da melhora dos resultados pode vir 

da falta do compromisso do profissional na execução do registro com a não 

adoção da Ficha Sistematizada. Possivelmente, a presença da Ficha 

Sistematizada possibilitou o aumento do compromisso do profissional com o 

controle de dor, oferecendo maior aproximação com o doente e permitindo 

que ambos vivenciassem uma rotina de investigação e controle da dor. A 

adoção de um roteiro pré-estabelecido de investigação e registro pode 

estimular o profissional a investigar, analisar, decidir e registrar todas as 

ações que desenvolve. Pode fornecer-lhe maior segurança para a agir, e 

para tomar as precauções necessárias à situação. 

A literatura tem demonstrado que envolver e educar o enfermeiro é 

uma necessidade premente para instituições que desejam melhorar os 

resultados sobre o controle da dor no pós-operatória. Envolver uma equipe 

treinada nesse processo de cuidado é oferecer maior estruturação científica 

e segurança ao doente.  O enfermeiro avalia o doente, julga se os dados 

observados estão desviados do desejado, agenda os horários das 

medicações, decide quando administrar os medicamentos “se necessários”, 

permanece junto ao doente e julga a eficácia da intervenção implementada. 

A ação deste profissional influi, portanto, nos resultados do cuidado. 
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5.6 Limitações e Sugestões do estudo 

As limitações deste estudo referem-se à impossibilidade de avaliar 

somente os doentes que foram cuidados por profissionais que participaram 

dos três Grupos e de se realizar um grupo controle e experimental de forma 

randômica e cega.   

Como sugestão futura para melhor discernimento dos efeitos 

treinamento, avaliação e registros sistematizados, devem ser criados quatro 

Grupos: Grupo I, aplicação de protocolo analgésico; Grupo II, aplicação de 

protocolo analgésico associado ao uso de avaliação e registros 

sistematizados; Grupo III, equipe treinada associada ao protocolo 

analgésico; e Grupo IV, equipe treinada associado ao protocolo analgésico e 

ao uso de avaliação e registros sistematizados. 

Este estudo pode auxiliar na melhora da prática dos profissionais que 

atuam no controle da dor, mas necessita de outros estudos que corroborem 

ou refutem estes achados. 

5.7 Perspectivas futuras 

A investigação rotineira da dor pós-operatória é percebida como uma 

necessidade pelos profissionais de saúde, preocupados em manter o bom 

controle da dor. Os estudos sobre educação, avaliação e registro 

sistematizados da dor demonstram melhora no resultado, porém 

apresentam-se em pequeno número. 

Consequentemente, faz-se necessário que outros estudos 

demonstrem as vantagens e desvantagens da aplicação de Avaliação e 

Registro Sistematizado da Dor no pós-operatório para reunir fortes 

evidências para esta prática.  
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Por outro lado, atualmente a literatura tem apontado a persistência de 

barreira para o efetivo controle da dor.  

Entre os caminhos a serem adotados para tornar o controle da dor 

pós-operatória mais eficiente podemos citar a adoção de programas 

educacionais, de avaliação e registros sistematizados e de protocolos que 

auxiliem a decisão clínica do enfermeiro sobre a intervenção analgésica. 

Porém, a vontade em melhorar o controle da dor em um ambiente não deve 

ser constituída apenas de um indivíduo mas sim de um grupo.  

Neste sentido, para visualizar melhores atuações na prática, é preciso 

aplicar medidas adicionais. Alteração na estrutura da política educacional e 

de saúde no que tange este assunto é uma necessidade.  Dessa forma, 

tornar a existência de protocolos eficientes uma prática comum nas 

instituições. 

Do contrário, o controle da dor ficará reservado pelas atitudes de 

alguns profissionais ou grupos isolados que possuem iniciativas 

humanitárias, em lugar de estabelecer-se como uma prática necessária na 

saúde. 
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6 CONCLUSÃO 

O estudo “Efeitos da Intervenção Treinamento, Avaliação e Registro 

Sistematizado da Dor sobre o Controle da dor no Pós-operatório de Cirurgia 

Cardíaca” permitiu as seguintes conclusões: 

• Intensidade de dor 

O Curso de Treinamento associado à Avaliação e Registro 

Sistematizado de Dor, intervenção a que foi submetido o Grupo II, resultou 

em dor menos intensa ao repouso (Momento 2) e à tosse (Momento 1, 2, 4 e 

6); 

• Morfina suplementar 

 Os doentes tratados pela equipe que recebeu Curso de Treinamento 

associado à Avaliação e Registro Sistematizado de Dor (Grupo II) receberam 

maior número de doses de morfina suplementar (se necessária); 

• Efeitos Colaterais 

Náusea e vômito foram mais freqüentes em doentes tratados pela 

equipe que não recebeu Curso de Treinamento e que não utilizou Avaliação 

e Registro Sistematizado de Dor (Grupo I, Momento 6). Prurido ocorreu uma 

única vez (Grupo II) e não houve depressão respiratória, 

• Uso de antiemético, anti-histamínico e antagonsita do opióide 

A utilização de antiemético foi menor nos doentes tratados pela 

equipe que não recebeu Curso de Treinamento e que não utilizou Avaliação 

e Registro Sistematizado de Dor (Grupo I, Momento 2), embora a ocorrência 

de náusea e vômito tenha sido maior nesse Grupo. Anti-histamínico foi 

utilizado uma vez e antagonista do opióide não foi utilizado; 
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• Satisfação com o tratamento da dor 

A satisfação com o tratamento da dor foi elevada em todos os Grupos, 

mas os doentes tratados pela equipe que recebeu Curso de Treinamento 

Associado à Avaliação e Registro Sistematizado de Dor (Grupo II, Momentos 

2 e 3) estavam mais satisfeitos desde o início do tratamento, período onde a 

dor foi menos intensa para o Grupo II; 

• Atuação da equipe de enfermagem 

O Curso de Treinamento Associado à Avaliação e Registro 

Sistematizado de Dor incitou os enfermeiros a intervirem mais 

freqüentemente no ajuste para o controle da dor e dos efeitos colaterais por 

meio da administração de medicamentos “se necessários”, o que melhorou o 

cuidado. 
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Anexo I 

Aprovação pela Comissão Científica e de Ética do Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

Aprovação pela Comissão Científica e de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
da Diretoria Clínica da Faculdade de Medicina da USP.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE............................................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................. ....................SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ......................................... Nº ................................. APTO: ................................ 
BAIRRO: ..............................................................CIDADE: ..................................................... 
CEP: .......................................... TELEFONE:DDD(..........) .................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL.......................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE : ..................................... ........................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ........................................ Nº ................................. APTO: ................................ 
BAIRRO: ..............................................................CIDADE: .................................................... 
CEP: .......................................... TELEFONE:DDD(..........) .................................................... 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: A Avaliação Sistematizada e o Controle 
da Dor no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca 

PESQUISADOR: Magda Aparecida dos Santos Silva 
CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  75303 
UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Anestesiologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 sem risco �  risco mínimo x  risco médio � 
 risco baixo �  risco maior � 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 
tardia do estudo) 

4 DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 
O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de um estudo sobre dor após a 
cirurgia cardíaca.  Temos como objetivo avaliar o alívio da dor, a possível 
ocorrência de efeitos indesejáveis que podem ser devidos às medicações de dor 
utilizadas neste período e a satisfação com o atendimento na busca do alívio da 
dor. O estudo não utiliza testes de novos medicamentos para dor. O desconforto 
que poderá aparecer será o mesmo já observado rotineiramente na Instituição, 
independente do estudo. Os benefícios do estudo são buscar maior alívio da dor, 
melhor controle da possível ocorrência dos efeitos colaterais (náusea, vômito, 
coceira ou sonolência), auxiliar no bem-estar, na realização da fisioterapia 
respiratória, prevenir principalmente as complicações pulmonares decorrentes da 
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falta de movimentação e respiração inadequada. Para participar do estudo será 
necessário sua contribuição em responder algumas perguntas sobre sua dor, 
desconforto e satisfação com a analgesia. Esperamos com este trabalho melhorar o 
tratamento da dor e auxiliar na recuperação dos pacientes no pós-operatório de 
cirurgia cardíaca. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

Em caso de intercorrências clinicas e reações adversas relacionadas ao estudo atual, 
entrar em contato com: 

Dra Mara Helena Corso Pereira 

Magda Aparecida dos Santos Silva 

Av Dr Enéas de Carvalho de Aguiar, 44 

Fone 3069-5258 ou 3069-5232 (Anestesiologia ou Unidade de Terapia Cirúrgica) 

InCor HCFMUSP 

 

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO 

 

Eu, ________________________________________________________,declaro ter sido 

informado do estudo sobre o tratamento da dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Declaro 

ter entendido o que me foi explicado e posso interromper a minha participação sem prejuízos. A 

minha participação está consentida e é de livre e espontânea vontade.  

São Paulo,                    de                            de 2006. 

 

 

Assinatura do entrevistador  Assinatura do respondente 
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Anexo II 

 

 

Classificação ASA (American society of Anesthesiologists)1 

Estado Físico do paciente Cirúrgico 
 

ASA – P1- Paciente cirúrgico  sem doença associada. 

ASA – P2- Paciente com doença sistêmica leve. 

ASA – P3- Paciente com doença sistêmica grave. 

ASA – P4- Paciente com doença sistêmica que representa ameaça a vida. 

ASA – P5- Paciente moribundo, sem expectativa de vida a menos que 
seja operado. 

ASA – P6- Paciente com morte cerebral, onde os órgãos serão removidos 
para doação. 

 
 

                                              
1 Dados disponíveis: www.asahq.org [data acesso: 05 novembro de 2006] 
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Anexo III 

Prescrição Médica 

 

ANDAR 5 º 7 º 8 º REC CH

PRESCRIÇÃO E EVOLUÇÃO MÉDICA ALA N S L UCO RN

EVA=_____ (repouso)
EVA=_____ (movimento)

EVA=_____ (repouso)

     

 

(  ) prurido
(  ) bradipnéia
(   ) retenção urinária
(   ) obstipação intestinal

Intercorrências:

Efeitos Colaterais?

6- Retenção urinária
5- Náuseas e Vômitos

ACM

SN

2- Sonolência excessiva, FR< 8mpm ou Sedação >5 , risco dep. Respiratória

chamar plantonista da anestesia de emergência, através do Centro 
Bipar 126 (8:00h - 17:00h). Noturno, finais de semana e feriados:

1- Analgesia insuficiente: dor moderada a intensa

c- Ondasentron 4mg, EV, 8/8h; se náuseas e vômitos

Tratamento Efeitos Colaterais:
a- Naloxona 0,4mg/ml, diluir em 10ml de água destilada, administrar 

SN

  IDADE:                                                  LEITO                                                       EQUIPE                                                              DATA         /       /

  NOME:

Cirúrgico

SN
seguida de morfina em 1 hora, suspender tramadol

HORA: _______
Dia de Acompanhamento: ____dia

2- Dipirona ____g. EV, 6/6 horas
6 em 6h
6 em 6h

CÓDIGO

Grupo de Dor

1- Tramadol ____mg, EV, 6/6 horas (intercalar comitem 2)

REGISTRO

3- Morfina 2mg, EV, se necessário, de 15 em 15 min, se:
Dor>4, Ramsay<4, PAS>90mmHg, FR>10mpm e SpO2>90%
4- Instalar PCA venosa se dor persistente após 4 administrações 

 2ml, lento, até reversão do quadro; para sedação= ou > 5 e FR<8mpm

d- Difenidramina 25mg, EV, 6/6h; se prurido intenso
e- Sondagem vesical de alívio, se retenção urinária

 

 Escala de Dor (no momento)

EVA=_____ (movimento)

PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº P  
CÓDIGO DA UNIDADE

HORÁRIO DA MEDICAÇÃO EVOLUÇÃO MÉDICA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
INSTITUTO DO CORAÇÃO 

O INF

TUTI

QUANT. P/ 
24 H

SN

P
A

R
T

IC
IP

E
 D

O
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

IM
E

N
T

O
 D

E
 S

Ã
O

 P
A

U
LO

3- Hipotensão Arterial

(  ) sim              (   ) não
(  ) náuseas      (   ) vômitos

E.S.= _______

Escala de Dor(nas 24 horas)

Escala de Sedação (Ramsay)

(   ) tontura: __________________
(   ) outros: __________________

+

                                        ESCALA DE SEDAÇÃO (RAMSAY)
1- desperto, agitado, ansioso e inquieto
2- desperto, não agitado, tranquilo
3- sedado, abre os olhos rapidamente ao comando verbal e reage lentamente ao estímulo táctil
4- sedado, abre os olhos lentamente ao comando verbal ou rapidamente ao estímulo táctil
5- sedado, não reage ao comando verbal  e reage lentamente a estímulo táctil
6- sem resposta visível a estímulos

                                ESCALA DE DOR (EVA)
Escala de Dor (0-10):       
0 = sem dor; 1-3 = dor leve;  4-6 = dor moderada; 7-9 = dor intensa;10 = dor insuportável

Escala de Faces (0-6):    
0= sem dor; 1= dor leve; 2= dor moderada; 3= dor intensa; 4= dor muito intensa; 5= dor insuportável
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Nº FICHA: .................................................................. DATA:___/___/___ 

(   ) Grupo I (   ) Grupo II (   ) Grupo III 

Anexo IV 

PRÉ OPERATÓRIA 

 

INSTRUMENTO 1 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

1- Nome : __________________________________________________________________ 

2- RG:_____________________________________________________________________ 

3- Idade: ____ anos 4- Sexo: (  ) M  (  ) F 5- Peso:_____kg  6- Alt: ______ 

7- Escolaridade: ____________________________________________________________ 

8- Ocupação: _______________________________________________________________ 

 

DADOS PRÉ OPERATÓRIOS 

9- Possui antecedentes alérgicos (Ex.dipirona, novalgina, lisador, outros)? 

(   ) sim        (   )não. Qual? 

10- O Sr(a) sente algum tipo de dor diariamente? (  ) sim   (  ) não 

11- Local da dor?______________  12- Há quanto tempo?   

13- ASA:_____ 

 

DADOS INTRA OPERATÓRIOS 

3- Recebeu medicação pré anestésica? (  ) sim  (  ) não 

4- Tipo de anestesia: __________ e Tempo: _________ horas   (início:____ e final:____) 

5- Tempo cirúrgico:   ____ horas (início:____ e final:____) 

6- Cirurgia realizada: 

7- Tipo de incisão: (   ) esternotomia mediana (   )toracotomia lateral (   ) outra:________ 

8- Presença de drenos?(  ) sim (  ) não.Quais: (   )PD    (    )PE (   )M 

 

9- Recebeu algum tipo de analgésico no ato cirúrgico? (  ) sim (  ) não. Qual? 

(   )dipirona (   )morfina (   )AINH (   ) raquianestesia ou peridural 
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Nº FICHA: .................................................................. DATA:___/___/___ 

(   ) Grupo I (   ) Grupo II (   ) Grupo III 

Anexo V 
 

INSTRUMENTO 2 

DADOS PÓS-OPERATÓRIOS 

(colhido do prontuário) 

1- Horário da chegada na UTI:    2- Data: ___/___/___ 

3- Horário da extubação: __ hora/minutos   4-Tempo extubação:____min 

5- Analgesia prescrita: 

(  ) Tramadol 50mg, EV, 6/6h   + dipirona 1g, EV, 6/6h 

(  ) Tramadol 50mg, EV, 6/6h   + dipirona 2g, EV, 6/6h 

(  ) Tramadol 100mg, EV, 6/6h + dipirona 2g, EV, 6/6h 

(  ) mudança de conduta.   

Qual?________________________________________________________ 

6- Analgesia convertida para PCA? (   ) sim  (   ) não 

7- Horário da primeira dose de tramadol: _____ 

8- Horário da primeira dose da dipirona: _____ 

9- Horário e Dose: Fentanil:____________; Dormonid:_________________ 

10- Utilizou morfina no período? (   )sim  (   )não 

Data                
Hora                
dose                
11- Utilizou no período algumas destas medicações? 

Medicamento data hora data hora data hora data hora Data hora data hora 
Metroclorpramida             
Ondasentrona             
Difenidramida             
Naloxona             
12- Informações sobre o dreno  

                  Dreno 
Data  

DM DPE DPD 

Instalação     
Retirada    

DM= dreno mediastinal; DPE= dreno pleural esquerdo; DPD= dreno pleural direito 

13- Equipe de enfermagem envolvida no cuidado deste paciente por período de plantão? 

 SN par Manhã Tarde SN impar Manhã Tarde 
Enfermeiro       
Técnico Enfermagem       
Auxiliar de Enfermagem       

7- Alta da UTI no período do estudo?(   )sim (   )não. Data:__/__/__   e 

Horário:____h/min 
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Nome do paciente: .....................................................................RG:.......................................... 

Anexo VI  

INSTRUMENTO 3 

ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO  

1- Qual a localização da dor que mais incomoda ao(à) Sr(a). Marque com um X o local 
correspondente: 
 ---:--- ---:--- ---:--- ---:--- 

 
---:--- 

 
---:--- 

Região da toracotomia       
Região dreno pleural direito       
Região dreno pleural esquerdo       
Região dreno mediastino       
Região escapular       
Região cervical       
Outro local       
 
2- Numa escala de 0 a 10, no qual zero é nenhuma dor e 10 dor insuportável, quanto, nesta 
escala, melhor representa a sua dor em: 
 ---:--- 

EVN 
---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

Repouso       
Inspiração profunda       
Tosse        
0= sem dor; 1 a 3= dor leve; 4 a 6= dor moderada; 7 a 9= dor intensa; 10= dor insuportável 
 
3- Escala de Sedação de Ramsay do doente no momento da visita. Marque com X 
 ---:--

EVN 
---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

1- Desperto, agitado e inquieto       
2- Desperto, não agitado       
3- Sedado, abre os olhos rapidamente ao 
comando 

      

4- Sedado, abre os olhos lentamente ao comando 
ou rapidamente com estímulo táctil 

      

5- Sedado, reage lentamente a estímulo táctil       
6- Sem resposta visível a estímulos       
 
4- Efeitos Colaterais. Houve presença de efeito colateral no período? 
 ---:-- 

EVN 
---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

---:-- 
EVN 

1- NÁUSEAS       
2- VÔMITOS       
3- NÁUSEAS E VÔMITOS       
4- PRURIDO       
5- OUTROS       
 
5- Quanto o(a) senhor(a) está satisfeito(a) com alívio da dor obtido numa escala de 0 a 10, na qual 
0 = nada satisfeito e 10 = muito satisfeito? 
 ---:--- 

EVN 
---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

---:--- 
EVN 

Nota       
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Anexo VII 

 

Ficha de avaliação e registro sistematizados da dor e efeitos colaterais 

Atenção: Iniciar as primeiras medidas da dor e efeitos colaterais, imediatamente após 
a extubação do paciente. 

 

1- Avaliação da dor ( 0-10 ) 

 

Escala de Dor: 0= nenhuma dor, 1 a 3= dor leve, 4 a 6= dor moderada, 7 a 9= dor intensa e 

10= dor insuportável 

 

 _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ 

R                 

I                 

T                 

R= repouso; T= tosse; I= inspiração profunda 

 

2- Ocorrência de efeitos colaterais. Colocar sim ou não para ocorrências de náuseas, 

vômitos e prurido. Para sonolência utilizar o número correspondente da Escala de 

Sedação de Ramsay. 

 _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ 

N                 

V                 

N/V                 

P                 

S                 

N= náusea; V= vômito; N/V= náusea e vômito; P= prurido; S= sonolência (RAMSAY DE 

1 a 6) 

 

Para sonolência utilizar a nota da Escala de Sedação de Ramsay. 

1- Desperto, agitado, ansioso e inquieto 

2- Desperto, não agitado, tranqüilo, cooperativo 

3- Sedado, abre os olhos rapidamente ao comando verbal 

4- Sedado, abre os olhos lentamente ao comando verbal ou rapidamente com estímulo táctil 

5- Sedado, não reage a estímulo verbal e reage lentamente a estímulo táctil 

6- Sem resposta visível a estímulos 
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Anexo VIII 

CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE DOR E SEU CONTROLE 

 

1- Treinamento da equipe de enfermagem da UTI-Cirúrgica 

O treinamento consistiu de aula expositiva e discussão sobre casos, tendo duração 
aproximada de uma hora. Esse treinamento foi ministrado vinte e oito vezes, em quatro 
horários diferentes (7h45-8h45, 11h00-12h00, 13h30-14h30 e 17h45-18h45), durante 
dezessete dias, nos meses de abril e maio. O número máximo de participantes por aula foi 
de 15 pessoas. O treinamento foi ministrado em sala de aula da instituição e foi utilizado 
equipamento multimídia para projeção dos slides.  

Cada funcionário recebeu duas páginas impressas. A primeira continha alguns dos 
slides utilizados no treinamento como escala para avaliação da intensidade de dor, 
protocolo de medicações analgésicas, padrões e contra-indicações para a administração de 
morfina e a escala de sedação de Ramsay (Anexo IX).  A segunda página continha a Ficha 
Sistematizada para Avaliação da Dor e dos Efeitos Colaterais (Anexo VII). Ao término da 
aula foram apresentados cinco casos para discussão. O objetivo foi estimular a equipe de 
enfermagem a analisar as situações clínicas, tomar decisões e atuar no controle da dor e 
dos efeitos colaterais utilizando os medicamentos prescritos “se necessário”.  

 

2- Conteúdo da aula expositiva 

2.1 Abordagem prévia ao início da aula 

Consistiu na apresentação da Ficha Sistematizada para Avaliação da Dor e dos 
Efeitos Colaterais e registro dos dados. 

2.2 Introdução do tema  

Constou de breve explanação sobre: 
• a incidência, local e manifestação de dor do pós-operatório de cirurgia cardíaca; 
• os prejuízos da dor não controlada, especialmente a torácica, pela inibição da 

expansão torácica e maior predisposição à congestão pulmonar, atelectasias e 
pneumonias e 

• os benefícios do adequado tratamento da dor como conforto, maior colaboração 
nas atividades de fisioterapia e de enfermagem e menor risco de complicações 
pulmonares. 

2.3 Identificação da dor, sedação, efeitos colaterais 

Constou de breve explanação sobre: 
• o uso da escala para avaliação da intensidade de dor e sobre o significado das 

categorias 1 a 3 (dor leve), 4 a 6 (dor moderada) e 7 a 10 (dor intensa); 
• a identificação da ocorrência de náusea, vômito, prurido, grau de sedação; 
• o uso da escala de sedação de Ramsay e o significado dos escores (1 a 3 

permitida a administração de morfina e 4 a 6 e contra-indicada a administração 
de morfina) e 

• a importância de se identificar alívio da dor e dos efeitos colaterais, pois ambos 
causam desconforto ao doente. 
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2.4 Apresentação dos analgésicos 

Constou de breve explanação sobre: 
• o protocolo analgésico medicamentoso que seguiu os princípios: de ser 

multimodal e adequar a potência dos analgésicos à intensidade da dor; 
• o início e a duração da ação dos medicamentos, freqüência de administração e 

dose máxima dos analgésicos e 
• orientação sobre o protocolo para a administração de morfina suplementar 

(análise conjunta da intensidade da dor, do grau de sedação e da pressão 
arterial). 

2.5 Apresentação dos medicamentos para controle dos efeitos colaterais 

Constou de breve explanação sobre: 
• o protocolo medicamentoso para controle dos efeitos colaterais e 
• a importância de se administrar o antiemético, o anti-histamínico ou o 

antagonista do opióide nas situações em que estes medicamentos fossem 
necessários. 

2.6 Finalização do conteúdo expositivo 

Constou de breve explanação sobre: 
• importância da equipe de enfermagem para o diagnóstico da presença de dor e 

dos efeitos colaterais e sua atuação para o alívio desses sintomas.  Um 
tratamento bom ou ruim é, também, resultante da decisão da equipe em avaliar 
ou não, medicar ou não.  

2.7 Casos para discussão 

Caso 1-  Mulher de 65 anos, no pós-operatório imediato de Revascularização 
Miocárdica (RM) com circulação extracorpórea (CEC), com dreno pleural direito 
(PD) e mediastinal (M), com cânula traqueal, um pouco agitada, porém consciente, 
apresentando dor em região torácica e náusea. O que fazer? 
Dados: PA = 95x60 mmHg, com FiO2 40%, ventilação espontânea, FR = 25; SpO2 = 
96% e Ramsay = 1; 
Objetivo: enfatizar que a analgesia adequada não retarda a extubação do doente. 
Conduta correta: investigar e tratar a dor e a náusea. 
Conduta incorreta: não administrar analgésico devido ao medo de novos episódios 
de náusea ou vômito e não administrar antiemético. 

Caso 2-  Homem de 40 anos, 18 horas de pós-operatório de Troca de Válvula 
Aórtica (TVAo) + RM, com dreno mediastinal (M), pleural direito (PD) e pleural 
esquerdo (PE), eupnéico, com catéter nasal de oxigênio (CNO2), com episódios de 
dor nas costas quando se movimenta no leito e à inspiração; sem dor ao repouso e 
sem face de dor.  Já recebeu tramadol + dipirona (de horário), recebeu dipirona há 
30 min e o próximo tramadol será feito depois de 60 min. O que fazer? 
Dados: Intensidade de dor = 0 (repouso) e varia de 5 a 7 à inspiração, tosse e 
movimentação no leito, paciente evita movimentar-se.  PA = 120x80mmHg; FR = 
30; SpO2 = 92% e Ramsay = 3. 
Objetivo específico: perceber a limitação à movimentação ocasionada pela dor; 
reconhecer as características de irradiação da dor do dreno pleural para o dorso e 
reconhecer a necessidade de analgesia suplementar. 
Conduta correta: administrar morfina “se necessário” e reavaliar após 15 minutos, 
conforme protocolo. Manter a analgesia de horário. 
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Conduta incorreta: adiantar o horário da analgesia em lugar da administração de 
morfina “se necessário”, apenas reposicionar o doente no leito. 

Caso 3-  Homem de 55 anos, 24 horas de pós-operatório de RM, com dreno 
M, recebendo analgesia de horário conforme a rotina. Ao iniciar infusão de tramadol 
apresentou náusea seguida de vômito e permaneceu nauseado, mas não se 
queixou. O que fazer? 
Dados: Intensidade da dor = 2 (repouso) e 5 (à tosse); PA = 100x60 mmHg; FR = 
14; SpO2 = 97%; Ramsay = 2.  
Objetivo específico: perceber que a náusea e vômito não contra-indicam a 
continuidade da analgesia. 
Conduta correta: administrar o antiemético, diminuir a velocidade de infusão ou até 
mesmo retardar a infusão do tramadol até a administração do antiemético; após 
isso, retomar a infusão do analgésico e manter a analgesia de horário. 
Conduta incorreta: suspender a administração do tramadol e não administrar 
antiemético. 

Caso 4-  Mulher de 70 anos, 12 horas de pós-operatório de Troca de Válvula 
Mitral (TVMi), dreno M, recebe analgesia de horário conforme rotina, refere dor e 
dorme em seguida, permanecendo sonolenta e queixando-se de dor. O que fazer? 
Dados: intensidade da dor = 5 (repouso) e 7 (tosse); PA = 95x58 mmHg; FR = 13; 
SpO2 = 93% e Ramsay = 3.  
Objetivo específico: reconhecer que a sonolência não significa ausência de dor e 
que os parâmetros permitem o uso de morfina “se necessário”. 
Conduta correta: administrar a morfina “se necessário” e reavaliar após 15 minutos 
conforme protocolo. Manter a analgesia de horário. 
Conduta incorreta: não administrar analgesia suplementar. 

Caso 5 -  Homem de 30 anos, com 19 horas de pós-operatório de RM + 
Aneurismectomia de ventrículo esquerdo, eupnéico com cateter de O2, dreno M e 
PE; recebe analgesia de rotina, apresenta sinais de depressão miocárdica e deverá 
receber tramadol conforme prescrito daqui a 5 min. O que fazer? 
Dados: intensidade da dor = 2(repouso) e 10 (tosse); PA = 89x50 mmHg (queda 
persistente); FR = 11; SpO2 = 90%; Ramsay = 4. 
Objetivo específico: reconhecer que a instabilidade hemodinâmica e o grau de 
sedação do doente contra-indicam a administração de opióide;  
Conduta correta: não administrar o opióide e avisar a enfermeira e o médico das 
alterações observada.  
Conduta incorreta: administrar o opióide. 
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Anexo IX 

AVALIAAVALIAÇÇÃO SISTEMATIZADAÃO SISTEMATIZADA

INVESTIGAR ATIVAMENTE

• PRESENÇA DE DOR

• EFEITOS COLATERAIS

FREQÜÊNCIA
DOS

SSVV

 

 
AVALIAAVALIAÇÇÃO DA DORÃO DA DOR

ESCALA VERBAL NUMÉRICA

0 a 10

0       =  nenhuma dor
1 a 3 =  dor leve
4 a 6 =  dor moderada
7 a 9 =  dor forte
10     =  dor insuportável

REPOUSO

E MOVIMENTO 

(inspiração profunda

e tosse)

 

Sem resposta a estímulo doloroso6

Sem resposta a estímulo auditivo ou 
tátil,porém com resposta a dor

5

Dormindo,resposta mínima a estímulo tátil ou 
auditivo 

4

Dormindo,resposta discreta a estímulo tátil ou 
auditivo 

3

Cooperativo,aceitando ventilação,orientado e 
tranqüilo 

2

Ansioso,agitado ou irrequieto 1

Grau Sedação Atingido 
RAMSAY

Nível 
Clínico

 

 MORFINAMORFINA
QUANDO? COMO? QUANTO?QUANDO? COMO? QUANTO?

1- Quando fazer?

2- Como fazer?
- Doses diluídas e tituladas

3- Quanto fazer?
- Freqüência de 15 min em 15 min

SESE

MANTERMANTER--SESE
• DOR com EVN ≥ 5
• FR>10 rpm, PAS > 90mmhg
• RAMSAY< 4, SpO2> 90%

 

DorDor

Não

Ramsay < 4Ramsay > 4

EVN< 5

2 mg morfina EV

Aguardar 15 min

FR < 10 rpmSim Não

Sim

EVN > 5

Não Titular

 

 QUANDO NÃO DEVO QUANDO NÃO DEVO 
ADMINISTAR MORFINA?ADMINISTAR MORFINA?

Ramsay ≥ 4

e/ou
PAS < 90mmHg

e/ou
SpO2 < 90%

 

TRATAMENTO DOS EFEITOS TRATAMENTO DOS EFEITOS 
COLATERAISCOLATERAIS

• Náuseas, Náuseas e Vômitos, Vômito:
=> ANTIEMÉTICO DE HORÁRIO

• Prurido:
=> ANTIHISTAMÍNICO

• Sonolência (Escala de Sedação de Ramsay):
=>Ramsay 3 a 4= observar ou diminuir opióide
⇒ Ramsay ≥ 4=    suspender analgesia
⇒ Ramsay > 5=    administrar Naloxone, ACM.
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Anexo X 

 

CARTA DE ELOGIO DO DOENTE 

 


